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	 สวัสดีค่ะ	 ประชาคม	 มข.	 ฉบับนี้พบกับรายละเอียดของโครงการแนะน�าเคร่ืองมือวิจัย	

ซ่ึงศูนย์เครื่องมือวิจัย	 ได้จัดเป็นประจ�าทุกปต่อเนื่องมาเป็นปท่ี	 3	 แล้ว	 รายละเอียดของการอบรม

ท่านสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการค้นหาอุปกรณ์เครื่องมือวิจัยเพื่ออ�านวยความสะดวกในการเรียน

การสอนและการท�าวิจัยของท่านค่ะ	ฉบับนี้อยากจะกล่าวถึงการตั้งเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

แห่งประเทศไทยสักเล็กน้อย	 โดยจะมีการเปิดตัวเครือข่ายฯอย่างเป็นทางการและมีพิธีลงนามข้อตกลง

ความร่วมมือระหว่าง	 16	 ภาคีเครือข่าย	 ซึ่งเป็นศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ท่ีสังกัดตามมหาวิทยาลัย

และคณะต่างๆ	ในวันที่	13	ก.ย.	2559	ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์	อ.คลองหลวง	จ.	ปทุมธานี	โดยมีเจ้าภาพ

หลักคือ	ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ	สวทช.	(NCTC)	ทั้งนี้	ศูนย์เครื่องมือวิจัย	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

โดยอธิการบดี	 จะได้เดินทางไปร่วมลงนามในวันและเวลาดังกล่าว	 นับว่าเป็นก้าวแรกท่ีมีนัยส�าคัญ

ในการขบัเคลือ่นศนูย์เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ของประเทศไทยเพือ่ให้มทีศิทางทีเ่ป็นเอกภาพและสอดคล้อง

กับบริบทของยุคสมัยที่องค์กรที่มีพันธกิจใกล้เคียงกันมีการจับมือกันเพื่อก้าวเดินไปข้างหน้า	

Editor’s talk

กรรมการและเลขานุการ 
ศูนย์เครื่องมือวิจัย	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.รินา	ภัทรมานนท์

โครงการแนะนําเครื่องมือวิจัย
ภายใตการดูแลของศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าป 2559

	 ฝายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและศูนย์เคร่ืองมือวิจัย	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นความส�าคัญของการจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการของเครื่องมือวิจัยขั้นสูง	 จึงได้จัดให้มีโครงการแนะน�าเคร่ืองมือวิจัยในความดูแลของศูนย์เคร่ืองมือวิจัย	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	ประจ�าป	2559	ขึ้นในเดือนกันยายน	2559	ตามเครื่องมือที่ตั้งอยู่ในคณะวิชาต่าง	ๆ	ที่มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญท�าหน้าที่ดูแล

เครื่องมือ	 ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เคร่ืองมือ	 ให้ความรู้	 หลักการและ

การประยุกต์ใช้งานของเครื่องมือวิจัยและการแนะน�าการให้บริการซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย	 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	

นักวิจัย	คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้สนใจทั่วไป	โดยมีรายละเอียดตารางการจัดกิจกรรม	วัน	เวลา	สถานที่	ดังนี้	

วัน - เวลา เวลา เครื่องมือ หัวขอการอบรม สถานที่ วิทยากร

5	ก.ย.	59 08:30–16:30	น. Near Infrared 
Spectroscopy (NIR)
คณะเภสัชศาสตร์

หลักการและการประยุกต์
ใช้งานเครื่อง	NIR

ห้อง	3202	อาคาร	3	
คณะเภสัชศาสตร์	

คุณปฤษฎางค์	พชระวรางกูร	
บริษัท	เมทโธรห์ม	สยาม	
จ�ากัด

7	ก.ย.	59 09:00–12:00	น. Total Organic Carbon 
(TOC)
คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักการและการประยุกต์
ใช้งานเครื่อง	TOC

ห้องประชุมชั้น	1	
ภาควิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม

ดร.ธัญลักษณ์	ราษฏร์ภักดี
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

9	ก.ย.	59 08:30	-	16:30	น Flow cytometer
คณะแพทยศาสตร์

The	Flow	Cytometry	:	
Principle	and	
Research	Applications

ห้องประชุม	3C	(5314)	
ชัน้	3	อาคารเวชวชิชาคาร 
คณะแพทยศาสตร์

ผศ.ณัฐวัฒน์	อ่อนลมูล	
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

12	ก.ย.	59 08:45	-	14:45	น Circular Dichroism 
spectroscopy
คณะวิทยาศาสตร์	

หลักการ	ทฤษฎี	และ
แนะน�าการใช้งานเครื่อง	

คณะวิทยาศาสตร์	
อาคาร	SC	08	ชั้น	5	
ห้อง	8523	

คณุอสิยาภรณ์	ประสารกลุนนัท์	
นักวิทยาศาสตร์	
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โครงการแนะนําเครื่องมือวิจัย
ภายใตการดูแลของศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าป 2559

วัน - เวลา เวลา เครื่องมือ หัวขอการอบรม สถานที่ วิทยากร

13	ก.ย.	59 13:00	-	16:00	น. Reverse engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนะน�าเครื่องมือ	
การประยุกต์ใช้งานใน
ด้านอุตสาหกรรมและ
การแพทย์	ของเครื่อง	3D	
scanner,	CAD	
software,	3D	printer

คณะวิศวกรรมศาสตร์	
อาคารปฏิบัติการภาค
วิชา	วิศวกรรมเครื่องกล	
ชั้น	1	ห้อง	EN710K

รศ.ดร.สุรสิทธิ์	ปิยะศิลป	
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

14	ก.ย.	59 09:00–16:00	น. Freeze dryer
คณะเทคโนโลยี

หลักการ	ทฤษฎี	และ
การใช้งานเครื่องกับ
ตัวอย่างจริง

ห้อง	6227	(ห้องสัมมนา	
2)	ชั้น	2	อาคาร	TE	06 
คณะเทคโนโลยี

คุณภคมน		ไชยวัฒนะ
คุณอรรถพล		แก้ววิลัย

15	ก.ย.	59 09:00–12:00	น. NMR (400MHz)
คณะวิทยาศาสตร์

แนะน�าการใช้งานเครื่อง
มือเบื้องต้น	การเตรียม
ตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์	
NMR		และการน�าผล
วิเคราะห์ไปใช้งาน

ห้อง	4103	ภาควิชาเคมี	
คณะวิทยาศาสตร์

นายกิตติศักดิ์	ภูผาสิทธิ์
นักวิทยาศาสตร์ประจ�าเครื่อง

16	ก.ย.	59 09:00–12:00	น. LC/MS-MS
คณะแพทยศาสตร์

Proteomics:	Principles	
application	and	latest	
trends

ห้องประชุม	3C	(5314)	
ชัน้	3	อาคารเวชวชิชาคาร	
คณะแพทยศาสตร์

ดร.จรัญ	ใจหนักแน่น	
บริษัทบรูเกอร์	ไบโอสปิน
เอจี	จ�ากัด

19	ก.ย.	59 09:00–16:00	น. Particle Size Analyser
คณะเภสัชศาสตร์

หลักการและการประยุกต์
ใช้งาน

ห้อง	3202	
อาคาร	3	
คณะเภสัชศาสตร์	

ดร.ธนิสรารัชต์	สาลีสังข์	
บริษัท	ดีเคเอสเอช	
(ประเทศไทย)

19	ก.ย.	59 09:00–16:00	น. X-ray difractometer 
(XRD)
คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักการ	ทฤษฎี	และ
แนะน�าการใช้งานเครื่อง

ห้องประชุมชั้น	1	
ภาควิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.	กิติโรจน์	หวันตาหลา	
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	มข.

21	ก.ย.	59 09:00–16:00	น. Scanning Electron 
Microscope (SEM)
คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักการ	ทฤษฎี	และ
แนะน�าการใช้งานเครื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์		
อาคาร	EN08	ชั้น	1	
ห้องปฏิบัติการ	SEM	

นายบวรกิตติ์	พันธเสถียร
คณะวิศวกรรมศาสตร์

22	ก.ย.	59 09:00–16:00	น. Gas chromatography 
(GC)
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขั้นตอนส�าคัญในการใช้
เครื่องมือ	GC

ห้องประชุมชั้น	1	
ภาควิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม	 

คุณวาริน	จึงพัฒนาวดี	
บริษัท	CE	Combination	
และ	อ.ไพศรี	วรรณแสงทอง	
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

27	ก.ย.	59 09:00–16:00	น. High Pressure 
Homogenizer
คณะเภสัชศาสตร์

หลักการและการประยุกต์
ใช้งาน

ห้อง	3202	
อาคาร	3	
คณะเภสัชศาสตร์	

คุณศราวุธ	แส่ภู่
คุณภาคินัย	โขมภัทร์	
บ.พีซีแอล	โอลดิ้ง	จ�ากัด	

28	ก.ย.	59 09:00–16:00	น. 1.	IN Cell Analyzer
2.	2D-PAGE
คณะแพทยศาสตร์

หลักการและการประยุกต์
ใช้งาน

ห้องประชุม	3C	(5314)	
ชั้น	3	อาคารเวชวิชชา
คาร	คณะแพทยศาสตร์

คุณสุนิสา	พูนพิพัฒนกุล	
บ.จีอี	เฮลท์แคร์	จ�ากัด
คุณศันสนีย์	อยู่จันทร์
บ.แบง	เทรดดิ้ง	1992	จ�ากัด	

29	ก.ย.	59	 09:00–12:00	น. Mini spray dryer
คณะทันตแพทยศาสตร์	

หลักการ	ทฤษฎี	และ
แนะน�าการใช้งานเครื่อง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ	
6	รอบพระชนมพรรษา	
ชั้น	6	
ห้องปฏิบัติการวิจัย

คุณวรรณวิภา	สุธาชีวะ
บริษัท	บูชิ	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง

โทรภายใน: 67024 อีเมล์: suphachiranaja@hotmail.com มือถือ 087-0862774
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	 ในวันที่	 23	 -	 31	 พฤษภาคม	 2559	 	 ศูนย์เครื่องมือวิจัย	 และฝายวิจัยและการถ่ายทอด

เทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จัดกิจกรรมเชิญชวนนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสนใจ

หรือเช่ียวชาญในเครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้ันสูง	 เข้าร่วมโครงการ	 “RIC	 ambassador	 :	 เพ่ิมปริมาณ

การใช้งานเครื่องมือข้ันสูง	 ภายใต้ศูนย์เครื่องมือวิจัย”	 รุ่นที่	 1	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.รินา	

ภทัรมานนท์	เป็นผูน้�าทีมโครงการฯ	เข้าประชาสมัพนัธ์โครงการฯ	ในทัง้	8	คณะ	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	

เพื่อพบปะและน�าเสนอความรู้	 ความสามารถ	 และประโยชน์ของเทคนิคหรือเคร่ืองวิจัยขั้นสูงทั้ง	 3	 เคร่ือง	 ได้แก่	 เครื่อง	 Liquid	

Chromatography-Mass	 Spectrometry	 (LC/MS-MS)	 เครื่อง	 Atomic	 Force	Microscope	 (AFM)	 และเคร่ือง	 Scanning	

Electron	 Microscope	 (SEM)	 และรับสมัครนักศึกษา	 นักวิจัยเข้าร่วมสมัครเป็นตัวแทน	 “นักวิจัยต้นแบบ	 (researcher	

ambassador)”	ท้ังนีโ้ครงการฯ	จะมีตวัแทน	นกัวทิยาศาสตร์	(scientist	ambassador)	ท�าหน้าทีใ่ห้ความรูใ้นเทคนคิ	หรอืเคร่ืองมือวจัิย

ชั้นสูงในเชิงลึก	ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาเชิงปฏิบัติการในงานวิจัยตลอดโครงการวิจัย	

	 บรรยากาศในการเข้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา	 นักวิจัยเข้าร่วมโครงการฯ	 นั้น	 ได้รับความร่วมมือจากแต่ละคณะ

เป็นอย่างดี	 โดยทีมงานของโครงการฯ	 ได้ให้ความรู้	 เทคนิคต่างๆ	 ของเครื่องมือวิจัยขั้นสูงทั้ง	 3	 เครื่อง	 ท่ีสามารถน�าประยุกต์ใช้

ในแก้ปัญหาโจทย์วิจัย	 ร่วมถึงการสร้างแนวคิดและโจทย์วิจัยใหม่จากการใช้เครื่องมือวิจัยขั้นสูงได้	 และขณะนี้ได้รับการตอบรับ

จากนักวิจัยเข้าร่วมสมัครเป็น	 ตัวแทนนักวิจัย	 (researcher	 ambassador)	 จ�านวน	 14	 ท่านแล้ว	 หากนักวิจัยท่านใดสนใจเข้า

ร่วมสมัครเป็นตัวแทนนักวิจัย	 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่	 ศูนย์เครื่องมือวิจัย	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 กองบริหารวิจัย	 ช้ัน	

2	 ส�านักงานอธิการบดี	 2	 หรือ	 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม	 กรุณาติดต่อ	 นางสาวสาวิณี	 นาสมภักด์ิ	 โทรภายใน	 42765	

อีเมล์	sawina@kku.ac.th	มือถือ	094-2891461

ข่าวกจิกรรม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มปริมาณการใชงานเครื่องมือขั้นสูง 

(RIC ambassador) ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าป 2559

อบรมเครื่อง AFM ที่เกาหลี: The 2016 Distributor Engineer Training, 

Park System Corp., Suwan, Korea

นายตนกลา อินสว่าง

RIC_KKU

นางสาวสาวิณี นาสมศักดิ์

RIC_KKU

นายบวรกิตติ์ พันธ์เสถียร

วิศวกรรมอุตสาหการ_KKU

	 ในวันที่	 18-22	 เมษายน	 2559	 ที่ผ่านมา	 ศูนย์เครื่องมือวิจัย	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้รับความอนุเคราะห์จาก	 บริษัท	

ภูดิศณ์เทค	 จ�ากัด	 เพื่อเชิญเข้าร่วมฝกอบรมปฏิบัติการเชิงลึกกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม	 (Atomic	 Force	Microscope)	 ในงาน	

“The	2016	Distributor	Engineer	Training”	ณ	บรษิทั	Park	System	เมอืงซูวอน	ประเทศเกาหลี	ซ่ึงเป็นบริษทัผลิต	กล้องจลุทรรศน์

แรงอะตอม	(Atomic	Force	Microscope)	ที่ศูนย์เครื่องมือวิจัย	มีให้บริการปัจจุบัน	ในการอบรมครั้งนี้	มีตัวแทนนักวิทยาศาสตร์	

จากศูนย์เครื่องมือวิจัย	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้	จ�านวน	2	ท่าน	เพื่อน�าเอาความรู้	และทักษะการใช้เครื่องมือ

ขั้นสูง	มาประยุกต์ใช้และให้บริการเครื่องมือแก่นักวิจัย	และนักศึกษา	มข	ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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	 ในการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการครั้งนี้	 การนี้นักวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรมท้ังในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการเครื่อง

กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม	 เพื่อน�าเอาเทคนิคต่างๆ	 กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยขั้นสูงได้ในหลากหลาย 

สาขา	อาทิเช่น	เทคนิคการตรวจวัดผิวระดับนาโน	(imaging	mode)	เพื่อ	ตรวจสอบผิววัสดุโดยใช้ตัวตรวจจับจ�าเพาะ	การกระจาย

ตัวของสารเคลือบบนผิวฟิล์มบาง	 รวมถึงการวิเคราะห์พื้นผิวตัวอย่างชีวภาพ	 เช่น	 ดูลักษณะเซลล์แบคทีเรีย	 ไวรัส	 ดีเอ็นเอ	 เป็นต้น	 

เทคนิค	 nanomechanical	 เพื่อวิเคราะห์ค่าเชิงฟิสิกส์จากการวัดในระดับนาโนเมตร	 เทคนิค	Magnetic	 force	 เพ่ือวิเคราะห์ 

ลักษณะสนามแม่เหล็กบนแผ่นฮาร์ดดิสก์	 หรือเครื่องบันทึกข้อมูลที่มีแถบแม่เหล็กต่างๆ	 	 เทคนิค	 Chemical	 Force	 เทคนิค	 

Electrochemical	 เป็นต้น	 จากองค์ความรู้เหล่านี้	 ตัวแทนนักวิทยาศาสตร์จะน�าเอามาประยุกต์ใช้ให้เกิดความช�านาญมากขึ้น	 

และสามารถบริการผู้ใช้บริการชาว	มข.	ให้มีโจทย์วิจัยที่หลากหลาย	และน�าไปต่อยอดโจทย์วิจัยต่อไปได้	

ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดสัมมนาร่วมกับ

สิทธิพรแอสโซซิเอส จ�ากัด และ บริษัท เอส.เอ.(ขอนแก่น) จ�ากัด

ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรงานประชุม 2nd FCR meeting 

“Glycomics and Proteomics in Biomedicine: Basic to Advance Applications”

	 เมื่อวันที่	 7	 กรกฎาคม	 2559	 ที่ผ่านมา	 ศูนย์เคร่ืองมือวิจัย	 มข	 ร่วมกับสิทธิพรแอสโซซิเอส	 จ�ากัด	 และ	 บริษัท	 เอส.

เอ.(ขอนแก่น)	 จ�ากัด	 จัดสัมมนาให้ความรู ้เครื่องมือวิจัยในหัวข้อ	 “ความรู ้และเทคโนโลยีเครื่องมือวิจัย”	 โดยได้รับความ

อนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ	 จากสิทธิพรแอสโซซิเอส	 จ�ากัด	 และ	 บริษัท	 เอส.เอ.(ขอนแก่น)	 จ�ากัด	 ได้ให้ความรู้ในหัวข้อ

การบรรยายเก่ียวกับเครื่องมือวิจัยท่ีประจ�าในห้องปฏิบัติการ	 และเครื่องมือพื้นฐาน	 และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ผู้ได้รับความ

รู้ได้รับทั้งประสบการณ์จากการประยุกต์ใช้เครื่องมือวิจัยท่ีมีรวมถึงเทคนิคในการใช้เคร่ืองมือท่ีไม่เคยทราบมาก่อน	 โดยการ

จัดกิจกรรมในครั้งน้ีได้รับความสนใจจากบุคลากรภายใน	 และภายนอกมหาวิทยาลัย	 รวมถึงหน่วยงานเอกชน	 จ�านวนผู้เข้า

ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	 90	 คน	 และผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับความสนุกสนานและความรู้จากการจัดนิทรรศการเครื่องมืออีกด้วย	 

	 ภาควิชาชีวเคมี	 คณะแพทยศาสตร์	 จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	 Frontier	 in	 Cancer	 Research	 II	 ระหว่างวันท่ี  

18-19	พฤษภาคม	2559	ณ	 ห้องประชมุ	3A-C	อาคารเวชวชิชาคาร	คณะแพทยศาสตร์	มข	 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมประชุม

น�าเสนอผลงานวจิยัและแลกเปลีย่นเรียนรูอ้งค์ความรู้ปัจจุบนัเกีย่วกบัการวจัิยด้าน	Glycomics	 และ	 Proteomics	 โดยมผีูท้รงคณุวฒิุ

เป็นผู้แนะน�า	 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้	 ความคิดเห็นและประสบการณ์	 ในหัวข้อการประชุม	

รวมทั้งสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันอีกด้วย	 ในงานประชุมที่จัดขึ้นคร้ังน้ี	 นักวิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือ

วจิยั	 มข.	 ได้รบัเกยีรตใิห้เป็นวทิยากรแนะน�าเครือ่งมอืขัน้สงู	 และการให้บริการตรวจวเิคราะห์ระบชุนิดโปรตีนด้วยเคร่ือง	 LC-MS/MS	 

โดยบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ	 นอกจากนี้ยังได้บรรยายในเรื่องผลงานตีพิมพ์ที่เกิดจากการใช้บริการเครื่องมือ	 ซึ่งเป็นการยืนยันว่า 

การให้บริการตรวจวิเคราะห์นั้นมีมาตรฐาน	 สามารถตีพิมพ์งานวิจัยในระดับนานานาชาติได้	 การบรรยายครั้งนี้ท�าให้มีผู้รู้จักศูนย์ 

เครื่องมือวิจัย	 มข.	 มากขึ้น	 และเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยเข้าถึงการให้บริการเพิ่มขึ้นอีกด้วย	 นอกจากนี้ยังได้รับข้อคิดเห็นต่างๆ 

จากผู้เข้าร่วมประชมุ	เพือ่น�ามาปรบัปรงุการให้บรกิาร	รวมถงึการพฒันาเทคนคิใหม่ๆ	ในการให้บรกิารเพือ่ตอบโจทย์งานวจิยัต่อไปในอนาคต
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หลักการท�างาน
	 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด	 ประกอบด้วย

แหล่งก�าเนิดอิเล็กตรอนซึ่งท�าหน้าที่ผลิตอิเล็กตรอนเพื่อปอนให้กับ

ระบบ	 โดยกลุ่มอิเล็กตรอนที่ได้จากแหล่งก�าเนิดจะถูกเร่งด้วยสนาม

ไฟฟา	 จากนั้นกลุ่มอิเล็กตรอนจะผ่าน	 condenser	 lens	 เพื่อท�าให้

กลุ่มอิเล็กตรอนกลายเป็นล�าอิเล็กตรอน	ซึ่งสามารถปรับให้ขนาดของ

ล�าอิเล็กตรอนใหญ่หรือเล็กได้ตามต้องการ	หลังจากนั้นล�าอิเล็กตรอน

จะถูกปรับระยะโฟกัสโดยเลนส์ใกล้วัตถุ	 (objective	lens)	ลงไปบน

ผวิตวัอย่างท่ีต้องการศกึษา	หลงัจากล�าอเิลก็ตรอนส่องกราดลงบนพืน้

กลองจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

Scanning Electron Microscope (SEM)

ผิวของตัวอย่างจะท�าให้เกิดอิเล็กตรอนทุติยภูมิ	(secondary	electron)	ขึ้น		ซึ่งสัญญาณจากอิเล็กตรอนทุติยภูมินี้จะถูกบันทึก	และแปลง

ไปเป็นสัญญาณทางอิเล็กทรอกนิกส์	 และถูกน�าไปสร้างเป็นภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไป	 โดยภาพที่ได้จากเครื่องจะมีลักษณะเป็น

สภาพพื้นผิวแบบสามมิติ	

	 นอกจากน้ีเครื่อง	 SEM	 ยังสามารถใช้วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุของวัสดุ	 ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์	 Energy	 Dispersive	 X-Ray	

Spectroscopy	 (EDS)	 ซึ่งสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุในเชิงคุณภาพ	 และปริมาณ	 วิเคราะห์เลักษณะของแผนที่ธาตุ	 (X-ray	

mapping)	การทดสอบแบบศึกษาแนวโน้มของธาตุ	ณ	พื้นที่ๆ	สนใจ	(X-ray	line	scan)	และการจ�าลองสเปกตรัม	(spectrum	synthesis)	

เป็นต้น	ส�าหรับการเตรียมตัวอย่างสาหรับ	SEM	งานทางชีวภาพตัวอย่างอาจผ่านการ	fix	และ	Dehydrate	โดยใช้เครื่อง	Critical	point	

drier	(CPD)	หรือ	Freeze	Drier	ส่วนงานทางด้านวัสดุหรือกายภาพ	เช่น	ตัวอย่างที่เป็นของแข็ง	หรือผง	สามารถน�าไปโค้ทด้วยทองค�า	หรือ

คาร์บอน	เพื่อช่วยให้เกิดการสะท้อนของอิเล็กตรอน

การประยุกต์ใช ในงานวิจัยและการเตรียมตัวอย่าง

Publications

	 Seksan	Lowpa,	Samuk	Pimanpang,	Wasan	Maiaugree,	SamarnSaekow,	Pikaned	Uppachai,	Santipap	Mitravong,	

Vittaya	Amornkitbamrung.	Nanoporous carbon microspheres from carrot juice used as a counter electrode for 

a dye-sensitized solar cell.	Materials	Letters,	Volume	158,	November	2015.

ภาพและผลจากการวิเคราะห์ดวย SEM

นักวิจัยสามารถติดต่อขอใช้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด	หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	

คุณบวรกิตติ์	พันธ์เสถียร	ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โทร.	085-8529944	apichitpa@kku.ac.th
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กลองจุลทรรศน์แรงอะตอม

Atomic Force Microscope (AFM)

Publications

	 กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมเป็นเคร่ืองมือชนิดหนึ่งที่ถูกน�ามาใช้งานเพื่อ

ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวชิ้นงานในระดับไมโครเมตรลงไปจนถึงนาโน

หลักการท�างาน

เมตร	ซึง่โดยทัว่ไปชิน้งานจะอยูใ่นรูปของฟิล์มบางซ่ึงมสีถานะเป็นของแขง็หรอืแม้กระทัง่ของเหลวทีอ่ยูใ่นบรเิวณเลก็ๆ	หลกัการส�าคัญของ

กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม	คอื	จะน�าผลของแรงระหว่างอะตอมหรือท่ีเรียกว่า	แรงแวน	เดอร์วาลส์	(van	der	Waals	force)	ระหว่างปลาย

ของโพรบ	 (probe)	 หรือเข็ม	 (tip)	 และพื้นผิวของตัวอย่างไปประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ผลออกมาเป็นรูปของภาพพื้นผิว

ทั้งในแบบ	 2	 มิติหรือ	 3	 มิติ	 ซึ่งแรงวาน	 เดอร์วาลส์นี้จะเป็นได้ทั้งแรงดูดและแรงผลักโดยจะขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างปลายเข็มและ

พื้นผิวของชิ้นงาน	 โดยทั่วไปแล้วกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมจะประกอบด้วยส่วนประกอบท่ีส�าคัญ	 คือ	 หัวโพรบหรือเข็มปลาย

แหลม	 ที่มีขนาด	 2-10	 นาโนเมตร	 ท�ามาจาก	 Si,	 Si
3
O

4
,	 Si

3
N

4
	 และ	 Pt	 เป็นต้น	 ซึ่งเข็มนี้จะถูกยึดติดที่ปลายของคาน	 (cantilever)	

ที่สามารถเคลื่อนที่ไปในระนาบพื้นผิวของตัวอย่างได้โดยการควบคุมหัวสแกนเนอร์เพียโซอิเล็กตริกทูป	

(Piezoelectric	 tube)	 ในขณะท�างานนั้นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างปลายเข็ม	 (tip)	 และผิวของชิ้นงานมีค่า

น้อยมากซึ่งจะอยู่ในระดับ	 10-9	 นิวตัน	 ดังนั้นระบบจะไม่สามารถวัดแรงได้โดยตรงแต่จะอาศัยหลักการ

ของแสงเลเซอร์ท่ีเข้าไปตกกระทบที่ปลายคานที่มีเข็ม	 (tip)	 ติดอยู่	 แล้วจะสะท้อนไปยังตัวรับแสงหรือ

ที่เรียกว่าโฟโตดิเทคเตอร์	(photodetector)	เมื่อคานกระดกขึ้นหรือลงตามสภาพความสูง	-	ต�่าของพื้น

ผิวก็จะท�าให้ต�าแหน่งของแสงสะท้อนจากด้านหลังคานท่ีตกกระทบที่โฟโตดิเทคเตอร์แตกต่างกัน	 ซึ่ง

ต�าแหน่งของแสงเลเซอร์ท่ีสะท้อนสู่โฟโตดิเทคเตอร์จะถูกน�าไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

และถูกน�าไปสร้างเป็นภาพในที่สุด
แสดงท�างานของกลองจุลทรรศน์
แรงอะตอม

	 มีการประยุกต์ใช้งานกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมเพื่อ

การดูลักษณะพื้นผิวของวัสดุได้มากมาย	เช่น	พื้นผิวโลหะ	แก้ว	

พอลิเมอร์	 เซรามิค	 และรวมถึงโมเลกุลทางชีวภาพต่างๆ	 เช่น	

โปรตีน	 เซลล์	 ดีเอ็นเอ	 นอกจากนี้ยังสามารถตรวจวัดพื้นผิวท่ี

ไม่เป็นฉนวนไฟฟาได้อีกด้วย	 ซ่ึงถือเป็นลักษณะจ�าเพาะพิเศษ

ของกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม	 มีการน�ากล้องมาใช้ในการ

การประยุกต์ใช ในงานวิจัย

ตัวอย่างภาพที่ไดจากกลองจุลทรรศน์แรงอะตอม

ตรวจวัดในสภาพธรรมชาติ	 (physiological	 condition)	 รวมไปถึงการศึกษาเซลล์ที่มีชีวิตอยู่	 เพื่อดูรูปร่างและขนาดของเซลล์	 เม่ือเกิด

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์หรือโมเลกุลทางชีวภาพต่อสภาวการณ์ต่างๆ	แบบ	real-time	เช่น	ผลกระทบของสารตัวอย่างที่มีต่อการ

เปลี่ยนแปลงรูปร่างและโปรตีนของเซลล์	ผลของการเปลี่ยนแปลงของ	pH	ต่อลักษณะการอยู่รอดของเซลล์	เป็นต้น

	 Nasompag	S,	Dechsiri	P,	Hongsing	N,	Phonimdaeng	P,	Daduang	S,	Klaynongsruang	S,	Camesano	TA,	Patramanon	

R.	Effect of acyl chain length on therapeutic activity and mode of action of the CX-KYR-NH2 antimicrobial 

lipopeptide. BiochimBiophysActa.	Oct	2015.

	 Kruehong	S,	Kruehong	C,	Artnaseaw	A.	Branched carbon fibres and other carbon nanomaterials grown 

directly from 304 stainless steel using a chemical vapour deposition process,	Diamond	and	Related	Materials,	

Volume	64,	April	2016.
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	 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน	 ประกอบไปด้วย

แหล่งก�าเนดิอเิลก็ตรอน	(Electron	Gun)	ซ่ึงท�าหน้าทีผ่ลติอเิลก็ตรอน

โดย	 Filament	 ที่ถูกเร่งด้วยสนามไฟฟา	 จากนั้นกลุ่มอิเล็กตรอนจะ

ถูกบีบให้เป็นล�าอิเล็กตรอนด้วยเลนส์แม่เหล็ก	 ไฟฟา	 (Electromag-

netic	lens)	ซึ่งท�าหน้าที่เป็น	Condenser	lens	ซึ่งจะสามารถปรับ

ล�าอิเล็กตรอนให้มีขนาดเล็กใหญ่ได้ตามต้องการ	 ล�าอิเล็กตรอนจะ

เคลือ่นทีผ่่านตวัอย่าง	(Specimen)	ทีบ่างมากๆ	(60-	90	nm)	สามารถ

ทีจ่ะให้อเิลก็ตรอนทะลุ	ผ่านไปได้	อเิลก็ตรอนททีะลผุ่านตัว	อย่างจะวิง่

กลองจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน 

Transmission Electron Microscope (TEM)

หลักการท�างาน

ไปยงัเลนส์ใกล้วตัถ	ุ(Objective	Lens)	ซึง่ท�าหน้าทีป่รบัโฟกสัและสร้างภาพท่ี	Intermediate	image	ข้ึนและจะถูกขยาย	สัญญาณภาพด้วย	

Projector	Lens	ลงบนฉากเรอืงแสง	(Fluorescence	Screen)	เกดิเป็นภาพ	2	มติขิึน้	โดยท่ีวตัถทุีมี่ค่าเลขอะตอม	(Atomic	Number)	มาก	

ภาพที่ได้จะมีสีด�า	ส่วนวัตถุที่มีเลขอะตอมน้อยภาพที่เห็นจะเป็นสีขาว	ภาพที่ได้จะถูกบันทึกด้วยกล้อง	CCD	(Charge	coupled	device)

การประยุกต์ใช ในงานวิจัยและการเตรียมตัวอย่าง

	 กล้องจลุทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องผ่าน	สามารถต่อด้วยเครือ่งมอืทีใ่ช้วเิคราะห์

ธาต	ุเช่น	EDS	WDS	เป็นต้น	และยงัมโีหมด	STEM	ด้วยเพือ่ให้สามารถประยกุต์ใช้งานได้อย่าง

หลากหลาย	ทัง้ตวัอย่างทางชวีวทิยาและตวัอย่างทางวสัดศุาสตร์สามารถหาขนาด	โครงสร้าง

ทางจลุภาค	การเตบิโตของผลกึตามแนวแกน	เฟสทีผ่สมรพูรนุ	วเิคราะห์องค์ประกอบของธาตุ	

เป็นต้น	ในการเตรยีมตวัอย่างทางวสัดศุาสตร์	ท�าได้โดยน�าตวัอย่างแบบผงปรมิาณเท่าหัวไม้

ขดีมาท�าให้กระจายตวัในสารละลาย	เช่น	เอทานอล	อะซโีตน	หรอืน�า้	แล้วท�าให้กระจายตัว

โดยการสัน่	(Sonicate)	ด้วย	ultrasonic	bath	หรอื	ultrasonic	probe	จากนัน้นน�ามาหยดใส่บน	grid	ทีม่คีาร์บอนเป็นตวัรองรบั	แล้วปล่อยให้

แห้ง	ส�าหรบัตวัอย่างทางชวีภาพทีจ่ะน�ามาวิเคราะห์ด้วย	TEM	จะต้องบางมาก	เตรยีมได้โดยการตัดตวัอย่างให้มขีนาด	1×1	mm	จากน้ันท�าการ

หยดุปฏกิริยิาภายในเซลล์	(Fixation)	แล้วท�าการล้างและแทนท่ีนน�า้	(Washing	and	dehydration	จากนัน้อบให้เกิดการ	polymerize	และ

น�าไปตดั	(Section)	ด้วย	ultramicrotome	ให้บางขนาด	60-90	nm	และสดุท้ายท�าการย้อมตวัอย่าง	(staining)	แล้วน�าไปวเิคราะห์ต่อไป

ภาพแสดงการการประยุกต์ใชงานของตัวอย่างชนิดต่างๆ

Publications

	 Sarawut	Pongha,	Boonyarit	Seekoaon,	Wanwisa	Limphirat,	Pinit	Kidkhunthod,	Sutham	Srilomsak,	Yet-Ming	Chiang	and	

Nonglak	Meethong.	XANES Investigation of Dynamic Phase Transition in Olivine Cathode for Li-Ion Batteries.	Advanced	

Energy	Materials.	Volume	5,	Issue	15,	August	2015.

	 Madsakorn	Towannang,	Pantiwa	Kumlangwan,	Wasan	Maiaugree,	Kunthaya	Ratchaphonsaenwong,	Viyada	Harnchana,	

Wirat	Jarenboon,	Samuk	Pimanpang,	Vittaya	Amornkitbamrung.	High efficiency organic-electrolyte DSSC based on hydrother-

mally deposited titanium carbide-carbon counter electrodes.	Electronic	Materials	Letters.	Volume	11,	Issue	4,	July	2015.
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