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ชุดทดลองทัศนศาสตรพ้ืนฐานสำหรับนักเรียน ไมนอยกวา 65 การทดลอง 

1. คุณสมบัติท่ัวไป 

โดยครอบคลุมหัวขอตอไปนี้ 

- ทิศทางของแสง     

- กระจก     

- เลนส         

- ดวงตาของมนุษย  

- อุปกรณทางทัศนศาสตร  

- ทฤษฏีทัศนศาสตรของคลื่น   

2. คุณสมบัติเฉพาะ 

2.1. แหลงจายไฟ        จำนวน 1 เครื่อง 

2.1.1. ชวงของการจายความตางศักย 

  กระแสตรง ปรับได    0…12 VDC 

  กระแสสลับ เลือกได  6, 12, VAC 

2.1.2. ชวงของการจายกระแส 

  กระแสตรง ปรับได    0…2 A 

  กระแสสลับ สูงสุด 5 A 

2.1.3. การกระเพ่ือมของสัญญาณ (Remnant ripples) นอยกวา  1 mV. 

2.1.4. มีวงจรปองกันการลัดวงจร และ วงจรตัดกระแสไฟเกิน 

2.2. หลอดฮาโลเจน 12 V / 20 W                     จำนวน 1 หลอด 

2.3. กลองไฟฮาโลเจน 12 V / 20 W            จำนวน 1 กลอง 

2.4. ชุดแผนกรองแสงสีขนาด                       จำนวน 1 ชุด 

 ประกอบดวย 

2.4.1. แผนกรองสีแดง 1 แผน 

2.4.2. แผนกรองสีน้ำเงิน 1 แผน 

2.4.3. แผนกรองสีเขียว 1 แผน 

2.5. ชุดแผนกรองแสงสีขนาด                       จำนวน 1 ชุด 

 ประกอบดวย 

2.5.1. แผนกรองสีเหลือง 1 แผน 

2.5.2. แผนกรองสีฟา 1 แผน 

2.5.3. แผนกรองมวง 1 แผน 

2.6. บล็อกครึ่งวงกลม         จำนวน 1 อัน 
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2.7. บล็อกรูปสี่เหลี่ยมคางหมู         จำนวน 1 อัน 

2.8. บล็อกรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก      จำนวน 1 อัน 

2.9.  แผนไดอะแฟรมท่ีมีเสนผานศูนยกลางของชองเทากับ 20 มม.   จำนวน 1 แผน 

2.10. แผนไดอะแกรม มีขีดความกวางสลิต 1 มม.    จำนวน 1 แผน 

2.11. แผนไดอะแฟรมท่ีมีชองสีเหลี่ยมขนาด 10 × 10 มม.   จำนวน 1 แผน 

2.12. เกรตติง 80 เสน / มม.       จำนวน 1 แผน 

2.13. เลนสบนท่ียึดแบบเลื่อน       จำนวน 1 อัน 

2.13.1. ระยะโฟกัสของเลนสเทากับ  +50 มม. 

2.13.2. เปนเลนสพลาสติกท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางเทากับ 40 มม. 

2.14. เลนสบนท่ียึดแบบเลื่อน       จำนวน 1 อัน 

2.14.1. ระยะโฟกัสของเลนสเทากับ  +100 มม. 

2.14.2. เปนเลนสพลาสติกท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางเทากับ 40 มม. 

2.15. เลนสบนท่ียึดแบบเลื่อน       จำนวน 1 อัน 

2.15.1. ระยะโฟกัสของเลนสเทากับ  -50  มม. 

2.15.2. เปนเลนสพลาสติกท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางเทากับ 40 มม. 

2.16. กระจกเลนสนูน / เวาบนท่ียึด      จำนวน 1 อัน 

2.16.1. ระยะโฟกัสของเลนสเทากับ + 100 มม. 

2.17. แบบจำลองโลก/ดวงจันทร      จำนวน 1 อัน 

2.18. ฉากสีขาว  ขนาด 150 × 150 มม.     จำนวน 1 แผน 

2.19. บิ๊กเบอร ขนาด 250 ml       จำนวน 1 อัน 

2.20. ชุดสมารทเซ็นเซอรสำหรับวัดแสง      จำนวน 1 อัน 

2.20.1. เปนเซ็นเซอรแบบ All in one เชื่อมตอไรสายผาน Bluetooth ใชไดกับ tablet ท่ีใช

ระบบ iOS หรือ Android และสมารทโฟนท่ีใชระบบ Android  

2.20.2. มี App สำหรับโหลดใชงานไดฟรี  

2.20.2.1.  สามารถ download เพ่ือใชงานไดท้ังระบบปฏิบัติการ Android และ iOS  

2.20.2.2. สามารถแสดงคาการวัดเปนตัวเลขแบบ Realtime  

2.20.2.3. สามารถแสดงผลในรูปแบบ Graphic gauge ได  

2.20.2.4. สามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับ เวลาใน

หนวยวินาที  

2.20.2.5. มีเครื่องมือท่ีใชในการยอและขยายกราฟ เพ่ือตรวจสอบและวิเคราะหการ

เปลี่ยนแปลงของขอมูลการวัด  

2.20.2.6. มีเครื่องมือท่ีใชในการหาคาเฉลี่ยของขอมูลท่ีวัดได  
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2.20.2.7. มีฟงกชันในการจับเวลา และฟงกชันในการตั้งเวลานับถอยหลัง  

2.20.2.8. สามารถตั้งคาอัตราการสงขอมูล (Sampling rate) ได  

2.20.2.9. ในขณะท่ีทำการวัด สามารถบันทึกรูปภาพ, วิดีโอ, เสียง, ขอความ และ พิกัด

ของตำแหนงท่ีกำลังทำการทดลองได  

2.20.2.10. สามารถ export ขอมูลในรูปแบบไฟลและสามารถแชรผานอีเมลล หรือ 

Line application ได 

2.20.2.11. ไฟลขอมูลท่ีไดจากการวัดสามารถเปดในโปรแกรม Microsoft Excel ได 

2.20.3. ใชเทคโนโลย ีBluetooth 4 หรือดีกวา  

2.20.4. การเชื่อมตอและใชงาน (Plug & Play) เพียงแคเปดสวิตซของตัวเซนเซอรและเปด 

โปรแกรมเพ่ือเลือกการเชื่อมตอกับเซนเซอร  

2.20.5. ชวงของการวัด 1 ... 128 ลักซ 

2.20.6. ความละเอียดในการวัด 1 ลักซ 

2.20.7. แซมเปลเรทหรืออัตราการสงผานขอมูล 10 Hz หรือดีกวา  

2.20.8. ความจุของแบตเตอรี่ไมนอยกวา 250 mAh  

2.20.9. ระยะการเชื่อมตอแบบไมมีสิ่งกีดขวางโดยประมาณ 30 เมตร หรือมากกวา  

2.20.10. ใชงานไดดีในชวงอุณหภูมิ 5-40 องศาเซลเซียส, ความชื้นนอยกวา 80%  

2.20.11. มีปุมเปด-ปด สามารถเปด-ปด ไดโดยการกดคางไวมากกวา 3 วินาที  

2.20.12. มี LED แสดงสถานการณเชื่อมตอ Bluetooth ดังตอไปนี้  

2.20.12.1. ถาแสดงสีแดงทุก ๆ 2 วินาที แสดงวายังไมไดเชื่อมตอ  

2.20.12.2. ถาแสดงสีเขียวทุก ๆ 2 วินาที แสดงวาเชื่อมตอแลว  

2.20.12.3. ถาแสดงสีเขียวทุก ๆ 4 วินาที แสดงวากำลังทำการวัดคาอยู  

2.20.13. มี LED แสดงสถานะของแบตเตอรี่ ถาแสดงสีแดงทุก ๆ 2 วินาที แสดงถึง Low 

battery  

2.21. อุปกรณประกอบการทดลองอ่ืน ๆ ครบสมบูรณพรอมทำการทดลอง 

3. รายละเอียดอ่ืน ๆ 

3.1 ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจำหนายโดยตรงจากบริษัทผูผลิตหรือไดรับแตงตั้งจากตัวแทน

จำหนายภายในประเทศ โดยมีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนเพ่ือบริการหลังการขายท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

3.2 เปนผลิตภัณฑนำเขาจากประเทศยุโรปหรืออเมริกา 

3.3 เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 

3.4 คูมือประกอบการทดลองไมนอยกวา 1 ชุด 

3.5 รับประกันคุณภาพ ไมนอยกวา 1 ป 
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