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วิธีการประเมินสมรรถนะ
สำาหรบบ บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี
เลวม ๒ สววนทีี ๑ การใชิาพิลบงงานในภัาวะใชิากำาลบงไฟฟาาตำา
METHOD to EVALUATING PERFORMANCE
for COMPUTER EQUIPMENT AND FUNCTIONAL COMPONENTS
PART 2 - 1 : ENERGY CONSUMPTION IN LOW POWER MODE
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๑. ขอบขวาย
เอกสารนี้อธิบายและให้วิธีการประเมิน และระบุคุณลักษณะที่ต้อ งการด้านการใช้พลังงานในภัาวะใชิา
กำาลบงไฟฟาาตำา ของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี ให้เป็นลักษณะเดียวกัน เพื่อให้
สามารถระบุ จำ า แนกบริ ภับ ณ ฑ์ค ค อมพิิ ว เตอรค แ ละสว ว นประกอบเชิิ ง หนา า ทีี โดยใช้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น
สมรรถนะที่ อ้า งอิง ถึง ความต้อ งการใช้ ง าน และรู ป แบบการทำ า งานที่ กำ า หนด สำ า หรั บ การใช้ ง านใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะ
เอกสารนี้กำาหนดขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากผู้าใชิา และเอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง
IEC 62301 ed1.0 (2005) Household electrical appliances – Measurement of standby
power

๒. บทีนิยาม
๒.๑ บริภับณฑ์ค คอมพิิว เตอรค หมายถึง ชุดสำาเรจจของคอมพิว เตอร์ส่ วนบุค คล คอมพิว เตอร์ส ถานีงาน
(workstation computer) คอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือ สววนประกอบเชิิงหนาาทีีซึ่งใช้ประกอบเป็นส่วน
หนึ่งของชุดสำาเรจจข้างต้น
๒.๒ สว ว นประกอบเชิิ ง หนา า ทีี (functional component) หมายถึ ง ส่ ว นประกอบของบริ ภับ ณ ฑ์ค
คอมพิิ ว เตอรค ที่ ทำ า หน้ า ที่ เ ฉพาะหน้ า ที่ ใ ดหน้ า ที่ ห นึ่ ง เช่ น แผงแปน น อั ก ขระ (keyboard) เมาส์
(mouse) จอภาพ (monitor) ก้านควบคุม (joystick) หน่วยประมวลผลกลาง (central processing
unit : CPU) หน่วยขับจานบันทึกแบบแขจง (hard disk drive) แผ่นวงจรโมเดจม (modem card)
แผ่นวงจรข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN card) มอดูล (module) หน่วยจ่ายกำาลังไฟฟนา (power
supply unit) พัดลมระบายความร้อน
๒.๓ ตบวอยวางทีดสอบ หมายถึง ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบหรือใช้เป็นตัวแทนสำาหรับทดสอบ
๒.๔ บริภับณฑ์คทีีเกียวขาอง (associated equipment) หมายถึง เครื่องสำาเรจจอื่นที่ต้องการในการใช้งาน
บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรค
๒.๕ ผู้าผูลิต หมายถึง ผู้ทำา ผู้สร้าง ผู้ประกอบ หรือผู้ดดั แปลง บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรค และสววนประกอบเชิิง
หนาาทีี
๒.๖ ผู้าใชิา หมายถึง ผู้ใช้งาน หรือผู้สั่งงานบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี โดยให้ถือว่า
ผู้าใชิาไม่ได้รบั การฝึกกอบรมการใช้งานหรือควบคุมบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี
๒.๗ สมรรถนะ หมายถึง ระดับ เกณฑ์ หรือค่าความสามารถ ในการทำางานหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง หรือหลาย
หน้าทีร่ วมกัน หรือหลายหน้าทีพ่ ร้อมกันของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี
๒.๘ สมรรถนะทีีกำาหนด หมายถึง สมรรถนะในการทำางานของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบ
เชิิงหนาาทีีที่ผู้าผูลิตระบุ ภายใต้เงื่อนไขการทำางานที่สอดคล้องกับข้อกำาหนดการทำางานของบริภับณฑ์ค
คอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีีทีร่ ะบุโดยผู้าผูลิต
๒/๑๗
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หมายเหตุ สมรรถนะที่กำาหนดโดยผู้าผูลิตอาจมีมากกว่าหนึ่งค่าตามลักษณะการทำางานของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรค
และสววนประกอบเชิิงหนาาทีีทีผู่ ้าผูลิตออกแบบไว้

๒.๙ สมรรถนะส้งสุด หมายถึง สมรรถนะในการทำางานของบริภัณฑ์คอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิง
หนาาทีีที่สูงสุดที่ผู้าผูลิตระบุ ภายใต้เงื่อนไขการทำางานที่สอดคล้องกับข้อกำาหนดของเอกสารนี้
๒.๑๐ ภัาวะของบริภับณฑ์ค (equipment mode) หมายถึง ภาวะต่าง ๆ ของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรค และ
สววนประกอบเชิิงหนาาทีี ที่ผู้าผูลิตจัดเตรียมไว้ให้หรือปรับแต่งไว้สำาหรับ บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและ
สววนประกอบเชิิงหนาาทีีนั้น
หมายเหตุ เอกสารนี้ ประสงค์ให้ครอบคลุม อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หรือ สววนประกอบเชิิงหนาาทีี จึงใช้คำาว่า ภัาวะ
ของบริภับณฑ์ค (equipment mode) แทนคำาว่า ภาวะของผลิตภัณฑ์ (product mode)

๒.๑๑ ภัาวะใชิางาน (active mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์ค เมื่อเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟนาประธาน
กระแสสลับ และอยู่ภาวะใดภาวะหนึ่ง ได้แก่ ภัาวะทีำางาน ภัาวะววางงาน
๒.๑๒ ภัาวะทีำางาน (working mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์คขณะทำางานตามหน้าที่หลักอย่างน้อย
หนึ่งหน้าที่
๒.๑๓ ภัาวะววางงาน (idle mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์ค ที่ไม่ได้ทำางาน แต่พร้อมทำางานทันทีเมื่อได้
รับคำาสั่ง หรือมีอกี ชื่อว่าภาวะพร้อมทำางาน
๒.๑๔ ภัาวะใชิากำาลบงไฟฟาา ตำา (low power mode) หมายถึง ภัาวะของบริ ภับณฑ์ค ที่เชื่อมต่อแหล่ งจ่าย
ไฟฟนาประธานกระแสสลับ และอยู่ในภาวะใดภาวะหนึ่ง ได้แก่ ภัาวะพิบกการใชิางาน ภัาวะปิด และ
ภัาวะจำาศีีล
๒.๑๕ ภัาวะพิบกการใชิางาน (sleep mode หรือ standby mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์คที่ไม่อยู่ใน
ภัาวะใชิางาน และเมื่อ บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรค และสววนประกอบเชิิงหนาาทีี อยู่ในภาวะนี้ การปลด
บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีีออกจากแหล่งจ่ายไฟฟนาประธานกระแสสลับอาจ
ทำาให้ข้อมูลสูญหาย และอาจทำาให้ไม่สามารถคงภัาวะพิบกการใชิางานไวาได้
บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี สามารถเข้าสู่และออกจากภัาวะพิบกการใชิางานได้
เมื่อ
– ครบกำาหนดเวลาที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุน้ หรือได้รบั คำาสั่งจากผู้าใชิา
– ถูกกระตุน้ หรือได้รบั คำาสั่งจากอุปกรณ์ตรวจจับที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุน้ หรือได้รบั คำาสั่งจากโปรแกรม
๒.๑๖ ภัาวะปิด (off mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์ค ที่ไม่อยู่ในภัาวะใชิา งาน เมื่อออกจากภาวะนี้
บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี จะต้องเข้าสู่ภัาวะววางงานเสมอ และเมื่อบริภับณฑ์ค
คอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี อยู่ในภาวะนี้ การปลดบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรค และสววน
ประกอบเชิิงหนาาทีี ออกจากแหล่งจ่ายไฟฟนาต้องไม่มีผลต่อข้อมูลที่บันทึกไว้ แต่อาจมีผลต่อการเริ่ม
ทำางานใหม่โดยอัตโนมัตติ ามที่กำาหนดไว้
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บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีีสามารถเข้าสู่และออกจากภัาวะปิดได้เมื่อ
– ครบกำาหนดเวลาที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุ้นหรือได้รับคำาสั่งจากผู้าใชิาโดยตรง บนตำาแหน่งหรือรูปแบบการตั้งค่าที่กำาหนดไว้
ให้ทำาหน้าที่นี้โดยเฉพาะ เช่น ปุมมเปดดปดด
– ถูกกระตุน้ หรือได้รบั คำาสั่งจากอุปกรณ์ตรวจจับที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุน้ หรือได้รบั คำาสั่งจากโปรแกรม
๒.๑๗ ภัาวะจำาศีีล (hibernate mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์ค ที่ไม่อยู่ในภัาวะใชิางาน โดยก่อนที่
บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีีจะเข้าสู่ภาวะนี้ จะมีการเกจบบันทึกข้อมูลสถานะ
ปัจจุบัน เมื่อออกจากภาวะนี้ บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรค และสววนประกอบเชิิงหนาาทีี จะต้องย้อนคืนสู่
สถานะที่บันทึกไว้ก่อนเข้าสู่ภาวะนี้ การปลดบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีีออก
จากแหล่งจ่ายไฟฟนาต้องไม่มีผลต่อข้อมูลที่บันทึกไว้ แต่อาจมีผลต่อการเริ่มทำางานใหม่โดยอัตโนมัติ
ตามที่กำาหนดไว้
บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีีสามารถเข้าสู่และออกจากภัาวะจำาศีีลได้เมื่อ
– ครบกำาหนดเวลาที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุ้นหรือได้รับคำาสั่งจากผู้าใชิาโดยตรง บนตำาแหน่งหรือรูปแบบการตั้งค่าที่กำาหนดไว้
ให้ทำาหน้าที่นี้โดยเฉพาะ เช่น ปุมมเปดดปดด
– ถูกกระตุน้ หรือได้รบั คำาสั่งจากอุปกรณ์ตรวจจับที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุน้ หรือได้รบั คำาสั่งจากโปรแกรม
๒.๑๘ การทีดสอบสมรรถนะการใชิา พิ ลบ ง งาน หมายถึ ง การวั ด ปริ ม าณการใช้ พ ลั ง งานของบริ ภับ ณ ฑ์ค
คอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีีที่กำาหนดไว้ตามเอกสารนี้

๓. แนวทีางการทีดสอบ
การทีดสอบสมรรถนะการใชิาพิลบงงานในภัาวะใชิา กำาลบงไฟฟาาตำา ของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรค และสววน
ประกอบเชิิงหนาาทีี นี้เป็นการทดสอบเฉพาะแบบ (type test) มีหลักการ คือ วัดค่าพลังงานที่ บริภับณฑ์ค
คอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีีใช้ในภัาวะปิด (หรือ ภาวะอืน่ ที่ผู้าผูลิตกำาหนด เช่น ภัาวะจำาศีีล)
และภัาวะพิบกการใชิางาน โดยใช้วธิ ีการทดสอบตามที่กำาหนดไว้ในเอกสารนี้
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๔. ภัาวะสำาหรบบการทีดสอบ
ต้องควบคุมภาวะโดยรอบของตบวอยวางทีดสอบให้มีคา่ ดังนี้
– อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส คลาดเคลื่อนไม่เกิน ๒ องศาเซลเซียส
– ความชื้นสัมพัทธ์รอ้ ยละ ๔๐ ถึง ร้อยละ ๘๐ โดยไม่มีการควบแน่น
– ความเรจวลมไม่เกิน ๐.๕ เมตรต่อวินาที

๕. เครืองทีดสอบ
๕.๑ เครื่องวัดกำาลังไฟฟนา
ในการวัดกำาลังไฟฟนาระดับ ๐.๕ วัตต์ หรือสูงกว่า ต้องมีค่าความไม่แน่นอนในการวัดน้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ ๒ ที่ระดับความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ และในการวัดกำาลังไฟฟนาที่มีระดับ
ต่ำากว่า ๐.๕ วัตต์ ต้องมีค่าความไม่แน่นอนในการวัดน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๐.๐๑ วัตต์ ที่ระดับความ
เชื่อมั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ดังนั้น เครือ่ งวัดกำาลังไฟฟนาจะต้องมีความละเอียด ดังนี้
– สำาหรับการวัดกำาลังไฟฟนาขนาด ๑๐ วัตต์ หรือน้อยกว่า เครื่องวัดต้องมีความละเอียดอย่างต่ำา
๐.๐๑ วัตต์
– สำาหรับการวัดกำาลังไฟฟนาขนาดมากกว่า ๑๐ วัตต์ ถึง ๑๐๐ วัตต์ เครื่องวัดต้องมีความละเอียด
อย่างต่ำา ๐.๑ วัตต์
– สำาหรับการวัดกำาลังไฟฟนาขนาดมากกว่า ๑๐๐ วัตต์ เครื่องวัดต้องมีความละเอียดอย่างต่ำา
๑ วัตต์
๕.๒ แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟนากระแสสลับ
แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟนากระแสสลับต้องมีความสามารถในการจ่ายแรงดันไฟฟนากระแสสลับที่ ระดับ
แรงดัน ๒๓๐ โวลต์ คลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ ๑ และความถี่ ๕๐ เฮิรตซ์ คลาดเคลื่ อนไม่ เกิ น
ร้อยละ ๑
ความเพี้ยนของฮาร์มอนิกโดยรวมถึงฮาร์มอนิกที่ ๑๓ ของแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟนากระแสสลับเมื่อจ่าย
แรงดันไฟฟนาให้กับ ตบวอยวางทีดสอบในระหว่างการทดสอบต้องไม่เกินร้อยละ ๒ ความเพี้ยนของ
ฮาร์มอนิกให้นิยามในรูป r.m.s. คือ รากกำาลังสองเฉลี่ยของแรงดันไฟฟนา
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การคำานวณหาค่าร้อยละของความเพี้ยนแรงดันฮาร์มอนิกโดยรวม (% THD V )

% THD V =

√

13

2
V k (rms)
∑
k 2
=

V 1(rms)

100

×

เมื่อ V k( rms) คือ แรงดันของฮาร์มอนิกลำาดับที่ k
V 1 (rms) คือ แรงดันของฮาร์มอนิกที่ความถี่หลักมูล
อัตราส่วนระหว่างแรงดันไฟฟนาสูงสุด และค่า r.m.s ของแรงดันไฟฟนาทดสอบ ต้องอยู่ระหว่าง ๑.๓๔
และ ๑.๔๙

๖. การเตรียมการทีดสอบ
๖.๑ การเตรียมตบวอยวางทีดสอบ
การทดสอบบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีีที่มีแบตเตอรี่ ให้ปลดแบตเตอรี่ออก
ก่อนดำาเนินการทดสอบ หากไม่สามารถปลดออกได้หรือไม่เหมาะสม ให้ประจุไฟฟนาเข้าแบตเตอรี่ให้
เตจมตามคำาแนะนำาของผู้าผูลิต ก่อนเริ่มดำาเนินการทดสอบ
๖.๒ การจัดวางตบวอยวางทีดสอบ
ให้วางตบวอยวางทีดสอบบนที่ติดตั้งหรือฐานรองที่มั่นคง จัดวางตำาแหน่งของสววนประกอบเชิิงหนาาทีี
ให้ห่างกันไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร
กรณีที่ทดสอบหลายตบวอยวางทีดสอบพร้อมกัน ต้องจัดตำาแหน่งของแต่ละตบวอยวางทีดสอบ และ
สิ่งอื่น ๆ ให้มรี ะยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร

๗. วิธีทีดสอบ
๗.๑ การวัดการใช้พลังงานในภัาวะพิบกการใชิางาน
เชื่อมต่อตบวอยวางทีดสอบกับเครื่องวัด และต่อเข้ากับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟนากระแสสลับ เปดดตบวอยวาง
ทีดสอบเพื่อเข้าสู่ภัาวะใชิางาน ปรับแต่ง ตบวอยวางทีดสอบเข้าสู่ภัาวะพิบกการใชิางาน และตรวจวัด
กำาลังไฟฟนาที่ใช้ หลังจากตบวอยวางทีดสอบเข้าสู่ภัาวะพิบกการใชิางานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๕ นาที
เริ่มการบันทึกค่าโดยเลือกใช้วิธีการวัดกำาลังไฟฟนาเฉลี่ย หรือพลังงานสะสม
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– วิธีการวัดกำาลังไฟฟนาเฉลี่ย : เครื่องวัดต้องมีความสามารถบันทึกกำาลังไฟฟนาเฉลี่ยที่ใช้จริงใน
ช่วงระยะเวลาที่สูงกว่าช่วงระยะเวลาที่ผู้ทดสอบกำาหนด ซึ่งไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที
– วิธีการวัดพลังงานสะสม : เครื่องวัดต้องมีความสามารถในการวัดพลังงานสะสมตลอดระยะ
เวลาที่เลือก ซึ่งไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที และระยะเวลาที่ใช้ในการวัดกับพลังงานที่วัดได้ในการ
ทดสอบต้องสูงกว่า ๒๐๐ เท่าของความละเอียดของเครื่องวัด
ตัวอย่างที่ ๑ : ถ้าเครื่องวัดมีความละเอียดในการวัดเวลา ๑ วินาที ดังนั้น เวลาที่น้อยที่สุด คือ ๒๐๐
วินาที เป็นความต้องการสำาหรับการวัดเวลาโดยใช้เครื่องวัดนี้
ตัวอย่างที่ ๒ : ถ้าเครื่องวัดมีความละเอียดในการวัดพลังงาน ๐.๑ มิลลิวัตต์ชั่วโมง ดังนั้น ค่าที่น้อย
ที่สุด คือ ๒๐ มิลลิวัตต์ชั่วโมง เป็ นความต้องการสำาหรับการวัดพลังงานสะสมโดยใช้เครื่อ งวัด นี้
(ถ้าค่ากำาลังไฟฟนาของตัวอย่างทดสอบมีขนาด ๐.๑ วัตต์ จะใช้เวลาในการวัด ๑๒ นาที ถ้าค่ากำาลัง
ไฟฟนาของตัวอย่างทดสอบมีขนาด ๑ วัตต์ จะใช้เวลาในการวัด ๑ นาที ๑๒ วินาที ) ทั้งเวลา และ
ความละเอียดสำาหรับการวัดพลังงานของเครื่องวัดต้องเพียงพอสำาหรับอ่านค่าตามเอกสารนี้ รวมทั้ง
ระยะเวลาขั้นต่ำาทีร่ ะบุไว้ข้างต้น (๑๐ นาที)
๗.๒ การวัดการใช้พลังงานในภัาวะปิด หรือภัาวะจำาศีีล
เชื่ อ มต่ อ ตบ ว อยวา งทีดสอบกั บ เครื่ อ งวั ด และต่ อ กั บ แหล่ ง จ่ า ยแรงดั น ไฟฟน า ประธานกระแสสลั บ
เปดดตบวอยวางทีดสอบเพื่อเข้าสู่ภัาวะใชิางาน ปล่อยตบวอยวางทีดสอบให้อยู่ในภัาวะววางงาน ให้ปดด
ตบวอยวางทีดสอบ และเริ่มการบันทึกค่าหลังจากตบวอยวางทีดสอบเข้าสู่ภัาวะปิดแล้วเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย ๕ นาที โดยเลือกใช้วิธีการวัดกำาลังไฟฟนาเฉลี่ย หรือพลังงานสะสม
กรณีที่ผู้าผูลิตตัง้ ค่าให้ตวบ อยวางทีดสอบเข้าสู่ภัาวะจำาศีีลโดยปริยาย ให้ทดสอบและบันทึกค่าในภาวะนี้
ด้วย หากค่าทีว่ ัดได้จากภัาวะจำาศีีลมีคา่ มากกว่าภัาวะปิด ให้ใช้ค่าที่วัดได้นี้แทนค่าในภาวะปดด

๘. วิธีคำานวณผูลการทีดสอบ
๘.๑ การคำานวณพลังงานไฟฟนาทีใ่ ช้ในภาวะต่าง ๆ สามารถคำานวณได้ ๒ วิธี ตามวิธกี ารวัดที่เลือกใช้
๘.๑.๑ การวัดกำาลังไฟฟนาเฉลี่ย
E n = P n×T hr

เมื่อ

En

คือ พลังงานไฟฟนาในแต่ละภาวะ มีหน่วยเป็น วัตต์ชวั่ โมง

Pn

คือ กำาลังไฟฟนาเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบในแต่ละภาวะ มีหน่วยเป็น วัตต์

T hr

คือ เวลาคงที่ มีหน่วยเป็น ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ ๑
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๘.๑.๒ การวัดพลังงานสะสม

E n=
เมื่อ

E acc
×60
t

En

คือ พลังงานไฟฟนาในแต่ละภาวะ มีหน่วยเป็น วัตต์ชวั่ โมง

E acc

คือ พลังงานไฟฟนาสะสมที่ได้จากการทดสอบในแต่ละภาวะ
มีหน่วยเป็น วัตต์ชั่วโมง
คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ มีหน่วยเป็น นาที

t

๘.๒ คำานวณพลังงานที่ใช้โดยรวมใน ๑ ปป
ให้คำานวณพลังงานที่ใช้โดยรวมใน ๑ ปป จาก

E total={(T off × E off )+(T sleep × E sleep )+(T active× E active )}×24 × 365
เมื่อ

E total

คือ พลังงานไฟฟนาที่ใช้โดยรวมใน ๑ ปป มีหน่วยเป็น วัตต์ชวั่ โมง

E off

คือ พลังงานไฟฟนาที่ใช้เมื่อตบวอยวางทีดสอบอยูใ่ นภัาวะปิดหรือภัาวะจำาศีีล
(กรณีที่มีคา่ มากกว่า) มีหน่วยเป็น วัตต์ชั่วโมง

E sleep คือ พลังงานไฟฟนาที่ใช้เมื่อตบวอยวางทีดสอบอยูใ่ นภัาวะพิบกการใชิางาน
มีหน่วยเป็น วัตต์ชวั่ โมง
E active คือ พลังงานไฟฟนาที่ใช้เมื่อตบวอยวางทีดสอบอยูใ่ นภัาวะใชิางาน
มีหน่วยเป็น วัตต์ชวั่ โมง
T off คือ ค่าถ่วงน้ำาหนักของเวลาในภัาวะปิดหรือภัาวะจำาศีีล มีคา่ เท่ากับ ๐.๖
T sleep คือ ค่าถ่วงน้ำาหนักของเวลาในภัาวะพิบกการใชิางาน มีค่าเท่ากับ ๐.๑
T active คือ ค่าถ่วงน้ำาหนักของเวลาในภัาวะใชิางาน มีคา่ เท่ากับ ๐.๓
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ลักษณะการใช้พลังงานของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี ดังแสดงในรูปที่ ๑
Eactive= Eidle + Ework

การใชิาพิลบงงาน

Eidle
Ework

Esleep
Eactive

Eoff
Elow power

เวลา

ร้ปทีี ๑ แสดงลบกษณะการใชิาพิลบงงานของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี
เนื่องจากเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้รวมถึงการทีดสอบสมรรถนะการใชิาพิลบงงานในภัาวะใชิางาน
ค่า E active จึงกำาหนดเป็น ๐
การคำานวณพลังงานที่ใช้ในภัาวะใชิากำาลบงไฟฟาาตำาโดยรวมใน ๑ ปป สามารถคำานวณได้ ดังนี้

E total={(T off × E off )+(T sleep× E sleep )}× 24× 365

๙. รายงานผูลการทีดสอบ
รายงานผลการทดสอบประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
๙.๑ ข้อมูลทั่วไป
–
–
–
–

ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ
วันที่ดำาเนินการทดสอบ
สภาพแวดล้อมของการทดสอบ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น
แรงดันไฟฟนาที่ใช้ทดสอบ
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๙.๒ ข้อมูลเกีย่ วกับตบวอยวางทีดสอบ รายละเอียดของตบวอยวางทีดสอบและบริภับณฑ์คทีีเกียวขาอง ได้แก่ ชื่อ
หรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบี ยนของตบวอยวางทีดสอบ และบริภับณฑ์คทีีเกียวขาอ ง รุ่นอ้า งอิง
หมายเลขประจำาเครื่อง
ในกรณีที่ทดสอบเป็นกลุ่ม และใช้การทดสอบแบบเลือกตัวแทน ต้องระบุรายละเอียดส่วนประกอบ
ย่อยของตัวแทนที่ทำาการทดสอบ และรายการส่วนประกอบย่อยทั้งหมดของกลุ่ม โดยให้การเลือก
ตบวอยวางทีดสอบตาม ภาคผนวก ก.
๙.๓ รายละเอียดและรุ่นของระบบปฏิบัติการของตบวอยวางทีดสอบ โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งมา
กับตบวอยวางทีดสอบ และการตั้งค่าต่าง ๆ ของตบวอยวางทีดสอบ รวมถึงบริภับณฑ์คทีีเกียวขาอง
๙.๔ คู่มือและเงือ่ นไขการใช้งานของตบวอยวางทีดสอบที่ผู้าผูลิตระบุซึ่งมีผลต่อสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
๙.๕ รายละเอียดของรูปแบบการจัดวางตบวอยวางทีดสอบ และบริภับณฑ์คทีีเกียวขาองในขณะทดสอบ และ
รูปถ่าย
๙.๖ ผลการทดสอบ ให้รายงานผลทั้ง ๒ ภาวะ เป็นพลังงานไฟฟนาที่ใช้ มีหน่วยเป็นวัตต์ชั่วโมง
๙.๗ รายงานผลการทดสอบพลังงานที่ใช้โดยรวมทั้ง ๒ ภาวะใน ๑ ปป มีหน่วยเป็นวัตต์ชวั่ โมง
หมายเหตุ สามารถดูตัวอย่างรายงานผลการทดสอบตามภาคผนวก ค.

ภัาคผูนวก ก. การเลือกตบวอยวางทีดสอบ
ก.๑ การเลือกส่วนประกอบเชิงหน้าที่
ในกรณีที่ผู้าผูลิตส่งทดสอบโดยมี สววนประกอบเชิิงหนาาทีี ที่ทำางานชนิดเดียวกันมากกว่า ๑ หน่วย
ให้ประเมิน และเลือกสววนประกอบเชิิงหนาาทีีประกอบเป็นบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคที่จะก่อให้เกิดผล
เลวร้ายที่สดุ ที่เป็นไปได้ ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ในการทดสอบ
ก.๒ การเลือกโปรแกรมทดสอบ
ผู้าผูลิตจะต้องเป็นผู้ติดตั้ง และปรับแต่งโปรแกรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ การทำางานของบริภับณฑ์ค
คอมพิิวเตอรคตามทีต่ กลงกับผู้าใชิา
ในกรณีที่ ผู้าผูลิต ติดตั้งระบบปฏิ บัติ การมากกว่าหนึ่ งระบบกั บ ตบว อยวา งทีดสอบ ให้ ผู้าผูลิ ต ระบุ ว่ า
ต้องการทดสอบกับระบบใด ถ้าผู้าผูลิตระบุให้ทดสอบมากกว่าหนึ่งระบบ ให้ทดสอบตามที่ ผู้าผูลิตระบุ
และแยกรายงานผลการทดสอบออกจากกัน

๑๐/๑๗

ศอ. ๒๐๐๕.๒.๑ - ๒๕๕๘

ภัาคผูนวก ข. ตบวอยวางการคำานวณ
ข.๑ การคำานวณหาค่าพลังงานไฟฟนาของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคในภัาวะปิด และภัาวะพิบกการใชิางาน
ตัวอย่าง ๑ บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคมีกำาลังไฟฟนาเฉลี่ยในภัาวะปิด ๐.๖ วัตต์ และมีกำาลังไฟฟนาเฉลี่ยใน
ภัาวะพิบกการใชิางาน ๑.๘ วัตต์ จากข้อมูลสามารถคำานวณหาพลังงานไฟฟนาทีใ่ ช้ได้ดงั นี้
คำานวณหาค่าพลังงานไฟฟนาในภาวะปดดด้วยสูตร
E off = P off × T hr

E off =0.6 ×1
E off =0.6

ค่ า พลั ง งานไฟฟน า ของ บริ ภับ ณ ฑ์ค ค อมพิิ ว เตอรค เมื่ อ อยู่ ใ นภัาวะปิ ด เป็ น เวลา ๑ ชั่ ว โมง
เท่ากับ ๐.๖ วัตต์ชั่วโมง
คำานวณหาค่าพลังงานไฟฟนาในภัาวะพิบกการใชิางานด้วยสูตร
E sleep = P sleep ×T hr
E sleep =1.8 ×1

E sleep =1.8
ค่า พลัง งานไฟฟนา ของบริภับ ณฑ์ค คอมพิิ ว เตอรค เมื่ อ อยู่ ใ นภัาวะพิบ ก การใชิา ง านเป็ น เวลา ๑ ชั่ ว โมง
เท่ากับ ๑.๘ วัตต์ชั่วโมง

๑๑/๑๗

ศอ. ๒๐๐๕.๒.๑ - ๒๕๕๘
ตัวอย่าง ๒ ทำาการวัดพลังงานสะสมในภัาวะปิด ของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรค เป็นเวลา ๑๐ นาที
ได้ผลการวัดเท่ากับ ๐.๑ วัตต์ชั่วโมง และวัดพลังงานสะสมในภัาวะพิบกการใชิางานของบริภับณฑ์ค
คอมพิิวเตอรค เป็นเวลา ๑๐ นาที ได้ผลการวัดเท่ากับ ๐.๓ วัตต์ชั่วโมง จากข้อมูลสามารถคำานวณ
หาพลังงานไฟฟนาที่ใช้ได้ดงั นี้
คำานวณหาค่าพลังงานไฟฟนาในภัาวะปิดด้วยสูตร
E off =

E acc
× 60
t

E off =

0.1
×60
10

E off =0.6

ค่ า พลั ง งานไฟฟน า ของ บริ ภับ ณ ฑ์ค ค อมพิิ ว เตอรค เมื่ อ อยู่ ใ นภัาวะปิ ด เป็ น เวลา ๑ ชั่ ว โมง
เท่ากับ ๐.๖ วัตต์ชั่วโมง
คำานวณหาค่าพลังงานไฟฟนาในภัาวะพิบกการใชิางานด้วยสูตร
E sleep =

E acc
× 60
t

E sleep =

0.3
× 60
10

E sleep =1.8

ค่า พลัง งานไฟฟนา ของบริภับ ณฑ์ค คอมพิิ ว เตอรค เมื่ อ อยู่ ใ นภัาวะพิบ ก การใชิา ง านเป็ น เวลา ๑ ชั่ ว โมง
เท่ากับ ๑.๘ วัตต์ชั่วโมง

๑๒/๑๗

ศอ. ๒๐๐๕.๒.๑ - ๒๕๕๘
ข.๒ การคำานวณหาค่าพลังงานไฟฟนาโดยรวมใน ๑ ปป
ตัวอย่าง 3 บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคใช้พลังงานไฟฟนาในภัาวะปิดเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง เท่ากับ ๐.๖ วัตต์
ชั่วโมง และใช้พลังงานไฟฟนาในภัาวะพิบกการใชิางานเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง เท่ากับ ๑.๘ วัตต์ชั่วโมง จาก
ข้อมูลสามารถคำานวณหาพลังงานไฟฟนาที่ใช้ในภัาวะใชิากำาลบงไฟฟาาตำาโดยรวมใน ๑ ปป ได้ดังนี้
คำานวณหาค่าพลังงานด้วยสูตร

E total={(T off × E off )+(T sleep× E sleep )}× 24× 365
บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคใช้พลังงานไฟฟนาในภัาวะปิดเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง (E off ) เท่ากับ ๐.๖ วัตต์
ชัว่ โมง
บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคใช้พลังงานไฟฟนาในภัาวะพิบกการใชิางานเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง (E sleep ) เท่ากับ
๑.๘ วัตต์ชวั่ โมง
ค่าถ่วงน้ำาหนักการใช้พลังงานไฟฟนาของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคในภัาวะปิด (T off ) เท่ากับ ๐.๖
ค่าถ่วงน้ำาหนักการใช้พลังงานไฟฟนาของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรค ในภัาวะพิบกการใชิางาน (T sleep )
เท่ากับ ๐.๑

E total={(0.6× 0.6)+(0.1×1.8)}× 24 ×365
E total= 4,730.4
พลัง งานไฟฟน า ที่ใ ช้ ไ ปของบริ ภับ ณ ฑ์ค ค อมพิิ ว เตอรค ใ นภัาวะใชิา กำ า ลบ ง ไฟฟา า ตำ า เป็ น เวลา ๑ ปป คื อ
๔,๗๓๐.๔ วัตต์ชั่วโมง

๑๓/๑๗

ศอ. ๒๐๐๕.๒.๑ - ๒๕๕๘

ภัาคผูนวก ค. ตบวอยวางรายงานผูลการทีดสอบ
รายงานผลการทดสอบประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้
รายงานผูลการทีดสอบ
ชื่อห้องปฏิบัตกิ ารทดสอบ
…..................................................
หมายเลขรายงาน :
หมายเลขเครืองตบวอยวาง
ชิือและทีีอย้วของล้กคาา

มาตรฐาน/วิธกี ารทีดสอบ

วบนทีีรบบตบวอยวางทีดสอบ
วบนทีีดำาเนินการทีดสอบ

ผู้าทีดสอบ
ผู้ารบบ รองรายงาน
….…………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………
(….………………………………………...……………..)
(….………………………………………...……………..)

๑๔/๑๗

ศอ. ๒๐๐๕.๒.๑ - ๒๕๕๘
รายละเอียดของเครืองตบวอยวาง
เครื่องหมายการค้า : …..........…………..………..
รุ่น : …...............……....………………………………
หมายเลขประจำาเครื่อง : ….........................….
ซอฟตคแวรค
ระบบปฏิบัติการ : …........................................................
โปรแกรมประยุกตค

หนาาทีีการทีำางานของโปรแกรม

๑.
๒.
๓.
บริภับณฑ์คทีีเกียวขาอง
ลำาดบบทีี
๑.
๒.
๓.

เครืองหมายการคาา/รุวน

หมายเลขประจำาเครือง

เงือนไขในการใชิางานของตบวอยวางทีดสอบซึงมีผูลตวอสมรรถนะ

๑๕/๑๗

ศอ. ๒๐๐๕.๒.๑ - ๒๕๕๘
ภัาวะสำาหรบบการทีดสอบ
อุณหภูมิ : ……………………………………………………….
ความชื้นสัมพัทธ์ : …………………………………………...
ความเรจวลม : ………………………………………………….
ผูลการทีดสอบ
การทีดสอบ

ผูลการทีดสอบ
กำาลบงไฟฟาาเฉลีย
(วบตตค)

เวลา
(นาทีี)

พิลบงงานทีีใชิา
(วบตตคชิบวโมง)

พิลบงงานทีีใชิาขณะตบวอยวางทีดสอบอย้วใน
ภัาวะปิด
พิลบงงานทีีใชิาขณะตบวอยวางทีดสอบอย้วใน
ภัาวะพิบกการใชิางาน
การทีดสอบ

ควาทีีทีดสอบไดา (วบตตคชิบวโมง)

พิลบงงานทีีใชิาในภัาวะใชิากำาลบงไฟฟาาตำาโดยรวมใน ๑ ปป
หมายเหตุ ระยะเวลาที่ใช้พลังงานใน ๑ ปป ประกอบด้วย ภาวะปดด ๕,๒๕๖ ชั่วโมง และภาวะพักการใช้งาน ๘๗๖ ชั่วโมง

ร้ปแบบการจบดวางตบวอยวางทีดสอบ

ภัาพิถวายของตบวอยวางทีดสอบ

๑๖/๑๗

ศอ. ๒๐๐๕.๒.๑ - ๒๕๕๘

คณะทีำางาน
ทีีปรึกษา
นายพันธ์ศกั ดิ์ ศิริรัชตพงษ์
นายกว้าน สีตะธนี

ศูนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

คณะทีำางาน ดาานวิชิาการ
นายสมเดช แสงสุรศักดิ์
นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ
นายสุรพงษ์ แซ่เจียม
นางสาวเขมณัฏฐ์ เจริญจิตวัฒธน
นายถิรเจต พันพาไพร
นางสาวธัญลักษณ์ ยิ้มย่อง
นางสาวปัญญดา ฤกษ์มังกร
นางสาวอรธินี พยัคฆะญาติ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

๑๗/๑๗

