
 

 

รายละเอียดคุณลักษณะ 
เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักระดับอะตอมด้วยเทคนิคเปลวไฟและเตา จ านวน  1  ชุด 

 
ประกอบด้วย 
1. คุณสมบัติท่ัวไป 
 เป็นเครื่องที่สามารถวิเคราะห์หาปริมาณธาตุชนิดอัตโนมัติซึ่งสามารถวิเคราะห์ในตัวอย่างชนิดต่างๆ 
เช่น น ้าดื่ม น ้าผิวดิน น ้าใต้ดิน น ้าทิ งโรงงานอุตสาหกรรม น ้าทะเล ดิน พืช อาหาร สารเคมี ยา ตัวอย่างเลือด 
ปัสสาวะ เป็นต้น โดยอาศัยหลักการวัดการดูดกลืนคลื่นแสงของอะตอมอิสระ ด้วยเทคนิคได้ทั งแบบเปลวไฟ 
(Flame Atomic Absorption Spectrophotometer) และเทคนิคแบบเตาเผาไฟฟ้า (Graphite Furnace 
Atomic Absorption Spectrophotometer) โดยโดยทั งสองส่วนอยู่ภายในเครื่องเดียวกันมีระบบควบคุม
และประมวลผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั งรายงานผลด้วยเครื่องพิมพ์ผลการวิเคราะห์ 

ระบบของเครื่อง ประกอบด้วย 
1. ส่วนท้าการวิเคราะห์ Flame AAS 
2. ส่วนท้าการวิเคราะห ์Graphite Furnace  
3. ชุดดูดสารตัวอย่างอัตโนมัติ 
4. โปรแกรมประมวลผลการวิเคราะห์ 
5. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง 

 

2. คุณลักษณะเฉพาะเครื่อง 
2.1 แหล่งก้าเนิดแสง (light source) ระบบการแยกแสง (Optical system) เป็นแบบล้าแสงคู่     

ชนิด Real-Time Double-beam หรือ Optical Double Beam โดยใช้เทคโนโลยีใยแก้วน้าแสงท้าให้สามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งผ่านของล้าแสงเป็นผลให้ได้ detection limit ที่ดี  

2.2 ชุดอุปกรณ์แยกแสง (Monochromator) หรือระบบแยกคลื่นแสงเป็นแบบ Aberration 
Corrected Czerny-Turner Mounting และสามารถปรับความกว้างของล้าแสง  (Band width) ได้โดย
อัตโนมัติไม่น้อยกว่า 3 ค่าขึ นไป 

2.3 ระบบตรวจวัดสัญญาณ (Detector) เป็นแบบ Solid-state Detector (SSD)  หรือ Charge 
Couple Device (CCD) หรือแบบอ่ืนท่ีดีกวา่ 

2.4 ระบบควบคุมแหล่งก้าเนิดแสง สามารถติดตั งหลอดก้าเนิดแสงได้ไม่น้อยกว่า 6 หลอดพร้อมกัน
ซึ่งสามารถจุดพร้อมกันได้ครั งละ 2 หลอด โดย 1 หลอดส้าหรับวัดธาตุและอีก  1 หลอด ส้าหรับอุ่นหลอด 
(lamp pre-warming) เพ่ือรอวัดครั งต่อไป ซึ่งควบคุมการเลือกและการปรับหาต้าแหน่งที่ดีที่สุดของหลอดได้
อย่างอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ 

2.4.1 สามารถใช้กับหลอดก้าเนิดแสงชนิด Hollow Cathode Lamp (HCL) แบบไร้สาย 
หรือสามารถใช้กับหลอดก้าเนิดแสงชนิด Electrodeless Discharge Lamp (EDL) 
โดยมีแหล่งพลังงานของหลอดชนิด EDL อยู่ภายในตัวเครื่อง ซึ่งสามารถใช้งานหลอด 
EDL ได้อย่างน้อย 2 ต้าแหน่ง 

2.4.2 สามารถตรวจสอบอายุการใช้งานของ  lamp ได้อย่างต่อเนื่องเ พ่ือทราบถึง
ประสิทธิภาพของ lamp อันจะส่งผลให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ 

2.4.3 เครื่องมือจะทราบชนิดของ lamp และกระแสไฟที่ใช้งานเมื่อติดตั ง lamp เข้ากับ
เครื่องมือ 
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2.5 ระบบแก้ไขค่าสัญญาณ Background เป็นแหล่งก้าเนิดแสงแบบต่อเนื่อง (Continuous) ชนิด
ล้าแสงคู ่(Double-beam) โดยใช้หลอด Deuterium ความเข้มสูง ติดตั งอยู่ภายในเครื่องมือ หรือรองรับระบบ
ปรับค่ าสัญญาณที่ เ กิ ดจากการรบกวน  (Background Correction) ได้  2 แบบ คือ  1) High-Speed                       
Self-Reversal Method และ 2) Deuterium Lamp Method 

2.6 ส่วนที่ท้าให้ธาตุกลายเป็นอะตอมอิสระ (Atomizer) 
2.6.1 ระบบเปลวไฟ (Flame AAS) จ้านวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี  

(1) ระบบควบคุมอัตราการไหลของก๊าซเชื อเพลิงและก๊าซออกซิแดนท์ รวมถึงระบบการ
จุดไฟควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ มีระบบจุดเปลวไฟชนิดไนตรัสออกไซด์กับอะเซทิลีนด้วยระบบอัตโนมัติเพ่ือ
ป้องกันความผิดพลาด โดยระบบจะปรับอัตราการไหลของก๊าซอะเซทิลีนโดยอัตโนมัติก่อนการเปลี่ยนชนิดของ
ก๊าซออกซิแดนท์และมีระบบไล่ก๊าซที่เหลือค้างอยู่ภายในเครื่องและภายในท่อ โดยควบคุมจากคอมพิวเตอร์ 

(2) หัวฉดีพ่นสารละลาย (Nebulizer) เป็นแบบ high sensitivity ท้าจากพลาสติกที่ทน
ต่อการกัดกร่อนของสารละลาย ใช้ capillary ที่ท้าจาก Pt/Ir เพ่ือให้ทนต่อการกัดกร่อนสูงสุด และมี impact 
bead ติดตั งอยู่ที่ปลาย nebulizer เพ่ือเพ่ิม sensitivity 

(3) หัวเตาเผา (Burner head) เป็นแบบช่องเดี่ยว (single-slot) หรือชนิด Air-Cooled 
Premix Type ท้าจากโลหะ titanium ซึ่งทนการกัดกร่อนสูง 

(4) การปรับหาต้าแหน่งที่เหมาะสมของเปลวไฟในการวิเคราะห์ ท้าได้โดยอัตโนมัติจาก
การปรับ burner จากคอมพิวเตอร์ 

(5) ห้องฉีดพ่นสารละลาย (Spray Chamber) ท้าจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนและ
แข็งแรง  

(6) สามารถใช้งานได้ในช่วงความยาวคลื่นตั งแต่ 190-900 นาโนเมตร หรือกว้างกว่า 
(7) สามารถปรับหาสภาวะที่เหมาะสมของเปลวไฟในการวิเคราะห์ได้โดยอัตโนมัติ  

เพ่ือให้ได ้sensitivity สูงสุดของแต่ละธาตุ 
(8) ระบบน้าเข้าสารตัวอย่างเป็นแบบถอดเปลี่ยนง่าย  โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพื่อให้ง่าย

ในการท้าความสะอาดและเปลี่ยนเทคนิคการวิเคราะห์และไม่มีท่อก๊าซต่ออยู่กับระบบเพ่ือให้ง่ายในการ
บ้ารุงรักษาและถอดเปลี่ยน 

(9) มีระบบควบคุมความปลอดภัยในขณะตรวจวัดไม่น้อยกว่าดังนี  
- เครื่องท้าการ shut down อย่างปลอดภัย หรือมีระบบป้องกันอันตราย ในกรณีไฟฟ้าดับ 
- เครื่องมือจะไม่สามารถจุดเปลวไฟได้ หากเกิดความผิดพลาดในกรณี Burner head, 

nebulizer/end cap ระบบระบายน ้าทิ งติดตั งไม่ถูกต้อง ระดับน ้าในท่อระบายน ้าทิ งไม่ถูกต้อง ความดันของ
ก๊าซต่้าเกินไป เครื่องจะท้าการตัดก๊าซโดยอัตโนมัติ ในกรณีจุดเปลวไฟไม่ติดหรือเกิดความผิดพลาดจากจุดอ่ืน 

- มีระบบตรวจเช็คในกรณีความดันก๊าซผิดปกติ  
- มีระบบตรวจเช็คเปลวไฟในขณะท้างาน 
- มีระบบป้องกันการใช้อุปกรณ์เผาสารผิดชนิด  
- มีระบบตรวจสอบว่ามีแก๊สรั่วในระบบหรือไม่  
- ระบบป้องกันเวลามีการสลับการใช้แก๊สระหว่าง C2H2 และ N2O 
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2.6.2 ระบบเตาเผาไฟฟ้า (Graphite Furnace AAS) จ้านวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี  
(1) มีระบบการเปิดและปิดเตาเผาไฟฟ้าแบบ pneumatic ที่ง่ายต่อการเปลี่ยนหลอด  

กราไฟต ์หรือระบบอ่ืนที่ดีกว่า 
(2) มีระบบควบคุมอุณหภูมิในขั นตอนการท้า  Drying เป็นแบบ Digital current 

control with automatic temperature calibration ส่วนขั นตอน Ashing และ Atomization เป็นแบบ 
Digital temperature control via optical sensor หรือแบบอ่ืนที่ดีกว่า 

(3) มีการใช้ก๊าซอาร์กอนในการ purge ป้องกันบริเวณรอบหลอดกราไฟต์ไม่ให้อากาศ
เข้าสู่ภายใน และใช้ก๊าซอาร์กอนในการ purge ภายในหลอดกราไฟต์เพ่ือก้าจัดไอระเหยออกในขั นตอน drying 
และ pyrolysis โดยสามารถเลือกก๊าซได้ 2 ชนิดซึ่งควบคุมอย่างอิสระจากคอมพิวเตอร์หรือวิธีอ่ืนที่ดีกว่า 

(4) มีระบบน ้าหล่อเย็นส้าหรับตัวกราไฟต์เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่อง
เคราะห์โลหะ ที่มีระบบน ้าหมุนเวียนในตัวเครื่องเป็นระบบปิดและไม่ต้องใช้น ้าจากแหล่งน ้าจากภายนอก หรือ
เป็นระบบ cooling water circulator โดยมี water circulating device พร้อมด้วย cooler connection 
kit ซึ่งใช้กับ Graphite Furnace Atomizer 

(5) มีโปรแกรมการตั งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า ดังนี  
- มีโปรแกรม High sensitivity mode ส้าหรับการวิเคราะห์สารปริมาณต่้าๆ 
- สามารถท้าการวิเคราะห์ได้ท่ีอุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,700 องศาเซลเซียส  
- สามารถปรับตั งเวลาในขั นตอน Lamp time และ Hold time ได้หรือสามารถ

ตั งโปรแกรมอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 12 ระดับ 
- มีฟังก์ชันในการหาอุณหภูมิที่เหมาะสม (Optimum temperature program) 

ส้าหรับ การวิเคราะห์ธาตุแต่ละชนิด 
- สามารถปรับอัตราการไหลของก๊าซภายในหลอดกราไฟต์ได้  โดยสามารถเลือก

สลับใช้งานก๊าซชนิดอ่ืนได้ 
(6) มีกล้องแสดงเปน็ภาพสี เพ่ือให้สามารถมองเห็นภายใน graphite tube 
(7) มีอุปกรณ์ป้อนสารละลายอัตโนมัติส้าหรับระบบเตาเผาไฟฟ้า (Graphite Furnace 

Autosampler) หรือ Furnance kit autosampler ควบคุมการท้างานจากคอมพิวเตอร์สามารถถอดเปลี่ยน
ถาดได้อย่างน้อย 2 ขนาดเพ่ือความสะดวกในการเลือกใช้งาน 

- สามารถดูดสารละลายได้ปริมาตรตั งแต่ 1-99 ไมโครลิตร หรือกว้างกว่า โดย
ปรับความละเอียดในการดูดได้ครั งละ 1 ไมโครลิตร ควบคุมการท้างานจากคอมพิวเตอร์ 

(8) มีระบบควบคุมความปลอดภัยในขณะตรวจวัดไม่น้อยกว่าดังนี  
- มีการแสดงระบบหล่อน ้าเย็นและความดันของก๊าซที่ใช้ในขณะตรวจวัด 
- มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินที่ก้าหนด 
- มีระบบตรวจเช็คระบบหล่อเย็นของ Furnace  
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2.7 เครื่องประมวลผลและอ่านผล 

2.7.1 ระบบควบคุมการท้างานและโปรแกรมประมวลผลการวิเคราะห์ โดยซอฟต์แวร์ควบคุม
การท้างานของเครื่องสามารถท้างานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 10 เป็นระบบที่ถูกต้องลิขสิทธิ์
สามารถควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบหลัก รวมถึงจัดการและจัดเก็บข้อมูลได้ โดยมีรายละเอียดดังนี  

-  มีโปรแกรม Hardware validation ประกอบการใช้งาน 
-  สามารถปรับรูปแบบการอ่านค่าได้เป็นหลายแบบเช่น แบบเฉลี่ยเวลา (time-averaged) 

ส้าหรับเทคนิคเปลวไฟ แบบพื นที่ใต้กราฟ (peak area) หรือความสูงของกราฟ (peak height) ส้าหรับเทคนิค
เตาเผาไฟฟ้า โดยสามารถแสดงค่าทางสถิติได้ 

- สามารถเลือกใช้ calibration curve ได้หลายรูปแบบ 
- สามารถแสดงผลการวิเคราะห์, กราฟมาตรฐาน และตารางการวัดในหน้าจอเดียวกันได้ 
- โปรแกรมการวิเคราะห์เป็นชนิด WizAArd ที่ใช้งานบนระบบ Windows และสามารถตั งค่า

การวิเคราะห์ต่างๆด้วยระบบ Wizard Function หรือชนิดอ่ืนที่ดีกว่า 
- สามารถอ่านค่าการดูดกลืนแสงได้ไม่น้อยกว่าในช่วง -0.500 ถึง +2.000 A, ของความ

เข้มข้น หรือสัญญาณ emission ได ้
2.7.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมการท้างานของเครื่อง  AAS จ้านวน 1 ชุด โดยมี

รายละเอียดไม่ต่้ากว่าดังนี  
− หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รุ่น Intel Core i5 ความเร็ว 3.1 GHz หรือดีกว่า 
− หน่วยความจ้า (RAM) ขนาด 4 GB 
− Hard Disk ขนาด1 TB 
− ไดร์ฟ DVD-RW 
− จอภาพสี ขนาดไม่น้อยกว่า  20 นิ ว แบบ LCD 
− Mouse และ Keyboard  
− ระบบปฏิบัติการ Windows 10 หรือที่ดีกว่า   

2.7.3 เครื่องพิมพ์ผลชนิด Laser Printer จ้านวน 1 ชุด 
   2.8 ชุดดูดสารตัวอย่างอัตโนมัติ (Autosampler) จ้านวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี   

(1) สามารถดูดสารตัวอย่างส้าหรับท้าการวิเคราะห์ได้ทั งแบบ Flame และ Flameless 
(2) มีระบบการล้าง Nozzle เป็นแบบ Solvent Rinse Aspiration Method ส้าหรับการ

วิเคราะห์ Flame  
(3) มีระบบการล้าง  Nozzle เป็นแบบ Solvent Rinse Discharge Method ส้าหรับการ

วิเคราะห์ Furnace 
(4) สามารถท้าการเจือจางสารตัวอย่างได้โดยอัตโนมัติ  
(5) มีความสามารถในการท้างานได้ไม่น้อยกว่าดังนี  Zero Point Detection, Auto Rinse, 

Auto Diagnosis, Random Access 
(6) สามารถดูดสารตัวอย่างได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 60 ตัวอย่างและสามารถดูดReagent ได้        

ไม่น้อยกว่า 7 ชนิด 
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3. ข้อก าหนดอื่น ๆ  

  3.1 หลอดก้าเนิดแสงชนิด HCL และ/หรือชนิด EDL    จ้านวน 8 หลอด 
  3.2 ฐานบรรจุหลอดก้าเนิดแสงชนิด EDL (Driver lamp for EDL lamp) จ้านวน 2 ชุด 
  3.3. สารละลายมาตรฐานของธาตุตามหลอดก้าเนิดแสง   จ้านวนอย่างละ1 ขวด 

3.4 หลอดกราไฟต์ หรือชนิด High-density Graphite Tube  จ้านวน 10 ชิ น 
3.5 Pyro-coated Graphite Tube     จ้านวน  5  ชิ น 
3.6 สารละลายมาตรฐาน GFAAS Mixed Standard    จ้านวน 1 ขวด 
3.7 สารละลาย Mg(NO3)2 Matrix Modifier     จ้านวน 1 ขวด 
3.8 สารละลาย Pd(NO3)2 Matrix Modifier     จ้านวน 1 ขวด 

  3.9 สารละลาย NH4H2PO4 Matrix Modifier     จ้านวน 1 ขวด 
3.10 แก๊สอะเซทีลีนพร้อมถังและชุดมาตรปรับความดัน   จ้านวน 1 ชุด 

  3.11 Acetylene filter       จ้านวน 1 ตัว 
3.12 แก๊สอาร์กอนพร้อมถังและชุดมาตรปรับความดัน   จ้านวน 1 ชุด 

     3.13 ชุด Auto Atomizer Changer     จ้านวน 1 ชุด 
  3.14 ชุดดูดควันสารตัวอย่าง (Exhaust Hood System)    จ้านวน 1 ชุด  
        - ใช้ส้าหรับดูดควันหรือสารเคมีจากการที่ท้าให้ธาตุกลายเป็นอะตอมอิสระ  
          ท้าจากวัสดุสแตนเลสและพร้อมติดตั งได้ไม่กว่า 5 เมตร      
  3.15 ชุดอัดอากาศ (Air compressor) พร้อม Air filter    จ้านวน 1 ชุด 
        - เป็นชนิด Oil Less หรือชนิดอ่ืนที่ดีกว่า 
  3.16 เครื่องส้ารองไฟฟ้า (UPS)      จ้านวน 1 ชุด 
        - ขนาดไม่น้อยกว่า 2 KVA  โดยมีเครื่องหมายมาตรฐาน มอก . 
          สามารถส้ารองไฟฟ้ากรณีเกิดเหตุขัดข้องเป็นเวลาได้ไม่น้อยกว่า 30 นาท ี
  3.17 เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า (Voltage Stabilizer)   จ้านวน 1 ชุด 
       - ขนาดไม่น้อยกว่า 15 KVA  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ  
           หรือจากต่างประเทศ ที่สามารถรองรับการใช้งานได้ดีกับเครื่อง AAS 

3.18  โต๊ะส้าหรับวางเครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องประมวลผล พร้อมเก้าอี  จ้านวน 1 ชุด 
- มีความแข็งแรงทนทานสามารถรองรับเครื่อง AAS และเครื่องประมวลผล 
ได้เป็นอย่างด ีทนต่อการกัดกร่อนของกรด ด่าง-สารเคมีชนิดอื่นๆ และแมลง ไม่บวมน ้า 
 

4. เงื่อนไขอ่ืนๆ 
4.1 ตัวเครื่องผลิตภายใต้บริษัทท่ีได้รับมาตรฐาน ISO 9001 หรือดีกว่า 
4.2 บริษัทท้าการติดตั งและมีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานเครื่องได้เป็นอย่างดี  และ

บริษัทต้องท้าการขนย้ายเครื่องพร้อมติดตั งเครื่องในสถานที่ใหม่ตามที่หน่วยงานก้าหนด จ้านวน 1 ครั ง โดยไม่
จ้ากัดระยะเวลาในการขนย้าย พร้อมทั งมีการ calibration เครื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
  4.3 รับประกันการท้างานของเครื่องเป็นเวลา 1 ปี และรับประกันอะไหล่เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่
ท้าการติดตั งเครื่อง AAS 
  4.4 บริษัทจะต้องเข้าตรวจเช็คระบบเครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า 2 ครั ง 
  4.5 มีคู่มือการใช้งาน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด 


