
      
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์   
 

1. ชื่อครุภัณฑ์ ชุดวิเคราะห์เยื่อใยอาหารแบบอัตโนมัติ           
2. หน่วยงาน สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
3. จ านวนที่ต้องการ 1 ชุด 

      รายการ ชุดวิเคราะห์เยื่อใยอาหารแบบอัตโนมัติ        1 ชุด       1,300,000     บาท        
 4.  คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ชุดวิเคราะห์เยื่อใยอาหารแบบอัตโนมัติ   จ านวน 1 ชุด 
 

1. ชุดวิเคราะห์เยื่อใยเป็นเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใยด้วยระบบอัตโนมัติ (Fully automated) 
สามารถวิเคราะห์ได้ทั้ง Crude fiber และ ADF/NDF 

2. การวิ เคราะห์หาปริมาณ เยื่อ ใยด้วยเครื่อง Fibretherm นั้ น ใช้ เทคโนโลยีถุ งเยื่อ ใย  (Fiber Bag 
Technology) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Gerhardt ในการสกัด, ล้างและกรองตัวอย่างโดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายภาชนะเมื่อ
เสร็จสิ้นกระบวนการย่อยตัวอย่างสามารถเผาถุง Fibre Bag ไปพร้อมกับตัวอย่างได้โดย Fibre Bags มีข้อดี ดังนี ้

2.1. Fibre Bags มีพ้ืนที่ผิวในการกรองขนาดใหญ่ ท าให้สามารถย่อย, ล้าง และกรองตัวอย่างได้ง่าย
มากขึ้น ในขณะที่ยังสามารถเพิ่มน้ าหนักของตัวอย่างในการทดลองได ้

2.2. มีอุปกรณ์ส าหรับถ่างถุง (Glass spacer) เพือ่ช่วยให้ตัวอย่างในหม้อต้มเปียกและถูกล้างได้อย่าง
เหมาะสม 

2.3. Fibre Bags นัน้สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องปิดปากถุง ท าให้ง่ายต่อการท างาน 
2.4. ผลิตจากวัสดุสิ่งทอพิเศษที่มีความละเอียดสูง, ปราศจากไนโตรเจน 

3. ชุดวิเคราะห์เยื่อใยเป็นเครื่องมือสกัดหาปริมาณเยื่อใยด้วยระบบอัตโนมัติ โดยท าการต้มสกัดล้างและ
ดูดจ่ายสารละลายโดยการสั่งงานผ่านโปรแกรมสามารถวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใยในตัวอย่างได้ครั้งละ 12 
ตัวอย่าง และบันทึกโปรแกรมการท างานได้ 9 โปรแกรม  

4. ตัวเครื่องสามารถตั้งค่าการท างานต่างๆ ได้ ดังน้ี 
4.1 สามารถก าหนดขั้นตอนการต้มตัวอย่างได้มากสุด4 ขั้นตอน (A ถึง D) 
4.2 ตั้งปริมาณการเติมกรด(Detergent A) ได้ 0.0-4.9 ลิตร, โดยสามารถต้ังอุณหภูมิในการต้มได ้20-

90 องศาเซลเซียส และเวลาในการต้มได้ 0-3 ชั่วโมง, 0-59 นาท ี
4.3 ตั้งปริมาณการเติมด่าง (Detergent B) ได ้0.0-4.9 ลติร, โดยสามารถต้ังอุณหภูมิในการต้มได ้

20-90 องศาเซลเซียส และเวลาในการต้มได้ 0-3 ชั่วโมง, 0-59 นาท ี
4.4 ตั้งปริมาณการเติมน้ า (Rinsing water) ได ้0.0-4.9 ลิตร, โดยสามารถตั้งอุณหภูมิในการต้มได ้

20-90 องศาเซลเซียส และเวลาในการต้มได้ 0 – 3 ชั่วโมง, 0 - 59 นาท ี
4.5 สามารถตั้งเวลาการดูดสารละลายที่เหลือจากการวิเคราะห์ตัวอย่างทิ้งได้ 0-3 นาที, 0-59 วินาท ี
4.6 สามารถเพิ่มและลดเวลาในการสกัด และระดับพลังงานความร้อนได้ในขณะที่เครื่องท างาน 
4.7 สามารถสั่งให้เครื่องหยุดท างานช่ัวขณะในกรณีที่ต้องการตรวจสอบ หรือพบความผิดพลาด 
4.8 สามารถปรับระดับการดูดจ่ายของปั๊มสารเคมี ในครั้งแรกของการใช้งานเครื่องหรือมีการเปลี่ยน

สารเคมีในการใช้งาน (Calibration pumps) 



5. ส่วนที่ให้ความร้อน เป็นแท่นให้ความร้อนแบบ Infrared glass Ceramic Hotplate ที่มีคุณภาพสูงลด
ระยะเวลาในการท าความร้อน และรับประกันความคงที่ของอุณหภูมิ มีไฟสีแดงแสดงสถานะเมื่อมีความร้อน
ตกค้างซึ่งแท่นให้ความร้อนอาจจะก าลังร้อนอยู่ 

6. มีฝาครอบป้องกันเครื่อง (Protective hood) สามารถถอดออกได้ง่าย โดยดึงออกทางด้านหน้ามีชุด
ควบแน่น (Glass condenser) ท าด้วยแก้วภายในขดเป็นเกลียว อยู่ด้านหลังฝาครอบ ซึ่งเครื่องจะไม่ท างานถ้า
ไม่มีฝาครอบปดิ 

7. ควบคุมการขึ้นลงของเครื่องด้วยระบบลม (Pneumatic Lift) และมีปุม่ด้านหน้าเครื่องส าหรับเลือกให้
ลิฟท์ ขึ้น-ลงแบบ manual ขณะเครื่องหยุดการท างานพร้อมไฟแสดงสถานะของลิฟท์ ช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับ
ความสะดวก และความปลอดภัยขณะใช้งาน 

8. มีอุปกรณ ์Quick clamping handle เพื่อช่วยในการใส่หรือถอดถาดรองรับสารเคมี (Drip Tray) และ
การน าชุดใส่หลอดตัวอย่าง (Carousel) ใส่หรือน าออกจากภาชนะต้ม(Boiling vessel)ขนาดความจ1ุ.8 ลิตร 

9. ตัวเครื่องมี Peristaltic pump เพื่อช่วยในการดูดจ่ายสารเคม ี
10. สามารถต่อเข้ากับปั้มดูดจ่ายเอนม์ไซม์อะไมเลส (Amylase addition) ได้ในภายหลัง (กรณีสั่งซื้อเป็น

อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม) ส าหรับการวิเคราะห์ NDF โดยที่ชุดวิเคราะห์เยื่อใยสามารถควบคุมการท างานของ
ปั้มได้แบบอัตโนมัติ  โดยสามารถตั้งเวลาและปริมาณในการเติมสารได้ 

11. มีระบบความปลอดภัยดังนี้ 
11.1 มีระบบเสียงเตือนความผิดพลาดในการท างาน (Acoustically error messages) และข้อความ

บนหน้าจอ (Optically error messages) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความผิดปกติได้ใน
เบื้องต้น 

11.2 ระบบจะไม่ท างาน เมื่อไม่มีชุดใส่ตัวอย่าง (No sample tube) 
11.3 มีระบบตรวจสอบปริมาณสารเคมีในการวเิคราะห์ในถังเก็บ (กรณีสั่งซื้อเป็นอุปกรณ์ประกอบ

เพิ่มเติม) เมื่อขาดสารเคมีหรือตรวจสอบปริมาณสารเคมีในถังเก็บสารเคมีที่เหลือจากการ
วิเคราะห์ เพื่อป้องกันอันตรายจากการล้นของถังเก็บ (Tank control) 

11.4 มีระบบตรวจสอบแรงดันน้ า และแรงดันลม (Water or Air pressure) 
11.5 มีระบบเตือน เมื่อมีการตั้งค่าสารเคมีทีใ่ช้ในการวิเคราะห์มากเกินกว่าที่ภาชนะจะรองรับ

ได ้(Beaker full) 
11.6 ระบบป้องกันกระแสไฟเกิน (Overcurrent protection)โดยเครื่องจะตัดการท างานอัตโนมัติ 

เมื่อเครื่องมีกระแสไฟเกิน 
12. มี Interface ชนิด RS 485 จ านวน 2 interfaces 
13. ตัวเครื่องมีขนาดภายนอกประมาณ 340 x 640 x 860 มิลลิเมตร (กว้าง × ลึก × สูง) 
14. ตัวเครื่องมีน้ าหนัก ประมาณ 42 กิโลกรมั 
15. ใช้ไฟฟ้า 220-240 โวลท,์ 50-60 ไซเคลิ, ใชก้ าลังไฟฟ้า 1900 วัตต ์
16. บริษัทผู้ขายตอ้งมีใบตัวแทนจ าหน่ายจากตัวแทนผู้ผลิตภายในประเทศเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ

หลังการขาย 
17. เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรปหรืออเมริกาเป็นเครื่องมือที่ผลิตจากบริษัทที่ได้รบัมาตรฐาน EN ISO 

9001:2008 
18. รับประกันคุณภาพ 1 ปี  
19. อุปกรณ์ประกอบที่ส าคัญส าหรับชุดวิเคราะห์เยื่อใย 

19.1 Air compressor มีรายละเอียด ดังนี้ 



19.1.1 เป็นป๊ัมส าหรับจ่ายความดันไปยังเครื่อง Fibretherm สามารถให้ความดันได้ไม่น้อย
กว่า 8 บาร ์

19.1.2 มีถังเกบ็ความดันไม่น้อยกว่า 3.5 ลิตร และตั้งระดับแรงดันภายในถังให้เหมาะสมกับ
การท างานได้อัตโนมัต ิ

19.1.3 มอเตอร์มีก าลังไม่น้อยกว่า 0.13 กิโลวัตต ์
19.1.4 ขนาดภายนอกไม่เกิน 290 x 340 x 340มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) 

19.2 ถังเก็บน้ า พร้อมปั๊มน้ า ส าหรบัใช้ในการต้มและล้างตัวอย่าง 
19.3 เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ าเย็น (Cooling bath) 

19.3.1 สามารถท าอุณหภูมิได้ในช่วง 15-40 องศาเซลเซียส 
19.3.2 มีค่าแรงดันน้ า (Operating pressure) อยา่งน้อย 1 บาร ์
19.3.3 เครื่องควบคุมอุณหภูมิมีปริมาณการจ่ายน้ าหล่อเย็น (Cooling water 

consumption) ประมาณ 5  ลิตรต่อนาท ี
19.4  ถุง Fibre Bags (100 ชิ้นต่อแพ็ค) จ านวนไม่น้อยกว่า 9 แพ็ค 
19.5  เครื่องชั่ง 4 ต าแหน่ง จ านวน 1 ตัว 
19.6  เตาให้ความร้อนพร้อมระบบกวนสารแบบ 4 ต าแหน่ง  จ านวน 1 ตัว 
19.7  ตู้เก็บตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิ ความจไุม่น้อยกว่า 120  ลิตร จ านวน 1  ตัว 
19.8  อ่างน้ าแบบควบคุมอุณหภูมิความจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตร จ านวน 1 ตัว 
19.9  อ่างท าความสะอาดเครื่องมือขนาดไม่น้อยกว่า 3 ลิตร จ านวน 1 ตัว 
19.10 เครื่องกลั่นน้ า จ านวน 1 ตัว 

 
ราคาโดยประมาณ        1,300,000         บาท 
 

    5. ก าหนดส่งสนิค้าทุกรายการภายใน 90 วัน 
    6. ผู้ก าหนดรายละเอียดประกอบครุภัณฑ์ ………นางสาวสุทธิดา   ปัญญาอินทร…์…………………………… 
 


