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►     แนะนําเครื�องมือ  

กล�องจุลทรรศน� Confocal  Microscope 
 

กล�องจุลทรรศน� Confocal Microscope หรือเรียก
อีกอย างหนึ่งว า Laser Scanning Confocal Microsco-
py (LSCM) สามารถทําการวิเคราะห�ภาพออกมาเป6น  
3 มิติได� โดยการใช�โปรแกรมจากเครื่องคอมพิวเตอร� เป6น
ตัวประมวลผลภาพ ซ่ึงกล�องจุลทรรศน� Confocal Micro-
scope จะใช�ในการวิเคราะห�เซลล�หรือเนื้อเย่ือต างๆ ที่
ต�องการความหนาของเนื้อเย่ือหรือเซลล� โดยหลักการ
ทํางานจะอาศัยแสง Laser เป6นแหล งกําเนิดแสง ส องผ าน
ไปยังวัตถุ เมื่อวัตถุได�รับพลังงานจากแสง Laser ก็จะ
ปล อยพลังงานออกมาในรปูแบบของการเรืองแสง ซ่ึงจะทํา
ให�สามารถมองเห็นได�จากกล�อง Microscope 

หลักการทํางานกล�องจุลทรรศน� Confocal Micro-
scope 

สําหรับการมองเห็นเป6นภาพสองมิติ 2D  จะอาศัย 
Scanning Mirrors เป6นตัวช วยในการถ ายภาพในมุมมอง
ต างๆ จากการถ ายภาพใน Spot  และเมื่อทําการ Slide 
Sample ไปในทิศทางต างๆ แล�วทําการถ ายภาพในแต ละ 
Spot ไว�หลายๆ Spot  จนเป6นพ้ืนที่ระนาบขนาดหนึ่ง ซ่ึง
สามารถใช�โปรแกรมจากเครื่องคอมพิวเตอร� ทําการ  
Analyze ออกมาเป6นภาพ 3D ได�  
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ฉบับท่ี 1 ประจําป% 2556 

วันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 15.30 น. คณะ
ผู�บริหาร จังหวัดอุดรธานี และคณาจารย�จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� แลกเปลี่ยนความรู�และ
ศึ กษาดู ง านห� อ งป ฏิบั ติ การ  โ ดยมี  อ าจารย�  
ดร.สาโรช รุ จิรวรรธน�  ผู� อํานวยการฯ ผู� ช วย
ศาสตราจารย� นายสัตวแพทย� ดร.ภคนิจ คุปพิทยา
นันท�  รองผู� อํ านวยการฯ และพนักงานศูนย�
เคร่ืองมือฯ ให�การต�อนรับ 

จดหมายขา่ว 

ศนูยเ์ครื�องมือวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร ี
 http://cste.sut.ac.th 

วันท่ี 21 กุมภาพันธ� 2556 เวลา 16.00 น. As-
soc. Prof. Dr Phan Quang The อ ธิ ก า ร บ ดี   
และคณะผู�บริหารจาก Thai Nguyen University of 
Technology (TNUT) เยี่ยมชมห�องปฏิบัติการศูนย�
เคร่ืองมือฯ โดยมี อาจารย� ดร.สาโรช รุจิรวรรธน�  
ผู�อํานวยการฯ อาจารย� ดร.ฉัตรเพชร ยศพล ผู�ช วย
ศาสตราจารย� นายสัตวแพทย� ดร.ภคนิจ คุปพิทยา
นันท� รองผู�อํานวยการฯ และพนักงานศูนย�เคร่ืองมือฯ  
ให�การต�อนรับ  

►  ข่าวเยี�ยมชม 

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสันติวิทยา  
เยี่ยมชมศูนย�เครื่องมือฯ 

วันท่ี 18 กุมภาพันธ� 2556 เวลา 10.30 น.  
คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสันติวิทยา จังหวัด
เชียงราย เยี่ยมชมห�องปฏิบัติการ ศูนย�เคร่ืองมือฯ 
โดยมี อาจารย� ดร.สาโรช รุจิรวรรธน� ผู�อํานวยการฯ
และพนักงานศูนย�เคร่ืองมือฯ  ให�การต�อนรับ  

อธิการบดี และคณะผู�บริหารจาก Thai Nguyen University of Technology สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม เยี่ยมชมศูนย�เครื่องมือฯ 

คณะผู�บริหารจังหวัดอุดรธานี และคณาจารย� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เยี่ยมชมศูนย�เครื่องมือฯ 

คณะผู�บริหาร คณาจารย�และพนักงาน สํานักวิชาวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยแมHฟJาหลวง  
จังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมศูนย�เครื่องมือฯ 

วันที่  30 เมษายน 2556 เวลา 11.30 น.
อาจารย� ดร.สาโรช รุจิรวรรธน� ผู�อํานวยการฯ และ
พนักงานศูนย� เค ร่ืองมือฯ ให�การต�อนรับคณะ
ผู�บ ริหาร  คณาจารย�และพนักงานสํ านักวิช า
วิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยแม ฟdาหลวง จังหวัด
เชียงราย ในโอกาสเย่ียมชมห�องปฏิบัติการ  



ฉบับที่  1 ประจําปe 2556 

กองบรรณาธิการ ศนูยเ์ครื�องมือวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โทรศพัท ์ -""##-$#%& โทรสาร  -""##-$#' , e-mail : wattanee@sut.ac.th 

คH า ย วิ ช า ก า รด� า น วิ ท ย า ศ า สต ร� แ ล ะ
คณิตศาสตร� 

โรงเ รียนนวมินทราชินู ทิศ บดินทรเดชา 
ระดับมัธยมศึกษาปeท่ี 1-2  ได�เข�าค ายวิชาการ
ด�านวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� ระหว างวันท่ี 5
-7  มีน าคม  2556  ณ ห� อ งปฏิ บั ติ ก า ร เค มี 
ห�องปฏิบัติการชีวิทยา อาคารเคร่ืองมือ 2 และ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินี
นาถ ซ่ึงนักเรียนได�รับความรู� ประสบการณ�ในการ
ปฏิบัติ อาทิเช น การศึกษาอวัยวะทุกส วนของ หนู 
กบ แมลงชนิดต างๆ ฯลฯ และศึกษาปฏิกิริยาเคมี 
และเทคนิคพื้นฐานทางเคมีท่ีจําเป6นในการเรียน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

 

คHายโครงการโอลิมปKกวิชาการ คH าย 2 
ประจําป%การศึกษา 2555 

การอบรมโอลิมปhกวิชาการ ค าย 2 แก นักเรียน
ท่ีผ านการคัดเลือก โดยจัดการเรียนการสอนใน
ภาคปฏิบัติ 3 สาขาวิชา คือ ชีววิทยา เคมี และ
ฟhสิกส� ระหว างวันท่ี 11-22 มีนาคม 2556 ณ 
อาคารเคร่ืองมือ 2 และ อาคารเคร่ืองมือ 10    
ฝjายห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
สังคม ศูนย�เคร่ืองมือวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
ซ่ึงนักเรียนได�รับความรู� ประสบการณ�ในการปฏิบัติ
อย า ง เ ช่ี ย ว ชาญ  เพื่ อ ท่ี จะ ไปสอบ คัด เ ลื อก
ระดับประเทศ อาทิเช น การศึกษาอวัยวะทุกส วน
ของหนู กบ แมลงชนิดต างๆ ฯลฯ และศึกษา
ปฏิกิริยาเคมี ไฟฟdา และองค�ประกอบของสารเคมี
ท่ีสําคัญ 

►  ข่าวบริการวิชาการ 

►  ข่าวกิจกรรม 

วันท่ี 23 มกราคม 2555 อาจารย� ดร.สาโรช 
รุจิรวรรธน� ผู�อํานวยการ และนายอนุชิต เรือง
วิทยานนท�  นักวิทยาศาสตร�  ศูนย�คร่ืองมือฯ 
เดินทางไปร วมการประชุมวิชาการประจําปe
จุลทรรศน�แห งประเทศไทย คร้ังท่ี 30 ในระหว าง
วันท่ี 23-25 มกราคม 2556 ณ โรงแรมมณีจันท�  
รีสอร�ท จังหวัดจันทบุรี 

วันท่ี 22 – 26 เมษายน 2556 พนักงานศูนย�
เคร่ืองมือฯ จํานวน 15 คน เดินทางไปทัศนศึกษา 
และดูงานท่ีศูนย�วิทยาศาสตร�แห งชาติ Pusat 
Sains Negara (PSN), Kuala Lumpur ประเทศ
มาเลเซีย  

การปdองกันอุ บัติภัยที่ เกิดจากการวิ บัติเ สียหาย การ
พังทลายของอาคาร สามารถปdองกันหรือบรรเทาไม ให�เกิดความ
รุนแรงได� การทดสอบวัสดุที่นํามาใช�งานจะเป6นวิธีการหนึ่งที่จะ
ช วยปdองกันความเสียหายของอาคาร และทําให�การก อสร�าง
อาคารเป6นไปตามมาตรฐานและมีความมั่นคง ซ่ึงจะช วยส งเสริม
ให�อาคารมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สินของผู�ใช�อาคาร วัสดุที่นํามาใช�งานต�องมีคุณสมบัติตรง
ตามข�อกําหนด และต�องผ านวิธีการทดสอบ เช น งานทดสอบหา
ค ากําลังอัดของคอนกรีตที่นํามาใช�งานก อสร�างว า เป6นไปตามที่
ผู�ออกแบบกําหนดหรือไม  โดยวิธีการทดสอบหากําลังอัดแท ง
คอนกรีต (Compressive Strength of Concrete) แท  งทด
สอบรูปทรงกระบอกและรูปทรงลูกบาศก� ด�วยเครื่องทดสอบ
กําลังอัด เป6นต�น 

อัตราค าทดสอบ 
แรงกด  (Compression  Test) 
ลูกบาศก�  (cube)  50  mm  100 บาท 
ลูกบาศก�  (cube)  100  mm   100 บาท 
ลูกบาศก�  (cube)  150  mm  100 บาท     
ทรงกระบอก  (cylinder) Dia  50  mm 100 บาท 
ทรงกระบอก  (cylinder) Dia  100  mm 100 บาท 
ทรงกระบอก  (cylinder) Dia  150  mm 100 บาท 

►  บริการวิชาชีพ 

        วันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30 น. 
ผศ.นสพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท� รอง
ผู�อํานวยการศูนย�เคร่ืองมือฯ เข�าร วมพิธีทําบุญ
ถวายสังฆทานเพ่ืออุทิศส วนกุศลให�กับสัตว�ทดลอง 
ประจาํปe 2556 ณ อาคารสัตว�ทดลอง โดยมีพิธี
เจริญพระพุทธมนต�และถวายภัตตาหารเพลพร�อม
ถวายสังฆทานแก พระสงฆ�จาํนวน 9 รูป 


