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วิธีการประเมินสมรรถนะ
สำาหรบบ บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร
เล่ม ๒ ส่วนทัีอ ๑ การใช้พลบงงานในภัาวะใช้กำาลบงไฟฟาาตอำา
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EQUIPMENT
PART 2 - 1 : ENERGY CONSUMPTION IN LOW POWER MODE
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๑. ขอบข่ายี
เอกสารนี้อธิบายและให้วิธีการประเมิน และระบุคุณลักษณะที่ต้อ งการด้านสมรรถนะการใช้พลังงานใน
ภัาวะใช้กำาลบงไฟฟาาตอำาของบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร ซึ่งประสงค์ให้ใช้ใน
สำ า นั ก งาน หรอ อ ที่ พั ก อาศั ย ให้ เ ปน น ลั ก ษณะเดี ย วกั น เพอ่ อ ให้ ส ามารถระบุ จำำ า แนกบริ ภับ ณ ฑ์โ โ สตทับ ศ นโ
เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารโดยใช้เกณฑ์การประเมินสมรรถนะที่อ้างอิงถึงความต้องการใช้งาน
และรูปแบบการทำางานที่กำาหนด สำาหรับการใช้งานในประเทศไทยโดยเฉพาะ
เอกสารนี้กำาหนดขึ้นโดยใช้ข้อมูลจำากผู้้ใช้ และเอกสารต่อไปนี้เปนนแนวทาง
– IEC 62301 ed2.0 (2011) Household electrical appliances – Measurement of standby
power

๒. บทันิยีาม
๒.๑ บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร หมายถึง บริภัณฑ์ที่ทำาหน้าที่จำดั การข้อมูล
เชิงดิจำทิ ัล ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การแสดงผล การสออ่ สาร การทำาสำาเนา และการประมวลผล
๒.๒ ตบวอยี่างทัดสอบ หมายถึง ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบหรออใช้เปนนตัวแทนสำาหรับทดสอบ
๒.๓ บริภับณฑ์โทัีอเกียีอ วข้อง (associated equipment) หมายถึง บริภัณฑ์หรออเครอ่องสำาเร็จำออ่นที่ที่ชว่ ยเสริม
การใช้งานของบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร
๒.๔ ผู้้ผูลิต หมายถึง ผู้ทำา ผู้สร้าง ผู้ประกอบ หรออผู้ดัดแปลงบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศ
และการส่ออสาร
๒.๕ ผู้้ใช้ หมายถึง ผู้ใช้งาน หรออผู้สั่งงานบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร โดยให้
ถออว่าผู้้ใช้ไม่ได้รับการฝึกกอบรมการใช้งานหรออควบคุม บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและ
การส่ออสาร
๒.๖ ภัาวะของบริภับณฑ์โ (equipment mode) หมายถึง ภาวะต่าง ๆ ของบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีี
สารสนเทัศและการส่อ อ สาร ที่ ผู้ ผู ลิ ต จำั ด เตรี ย มไว้ ใ ห้ ห รอ อ ปรั บ แต่ ง ไว้ สำ า หรั บ บริ ภับ ณ ฑ์โ โ สตทับ ศ นโ
เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารนั้น
หมายีเหตุ เอกสารนี้ ประสงค์ให้ครอบคลุม อุปกรณ์ เครอ่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ หรออส่วนประกอบเชิงหน้าที่ จำึงใช้
คำาว่า ภัาวะของบริภับณฑ์โ (equipment mode) แทนคำาว่า ภาวะของผลิตภัณฑ์ (product mode)

๒.๗ ภัาวะใช้งาน (active mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์โ เมอ่อเชอ่อมต่อแหล่งจำ่ายไฟฟ้าประธาน
กระแสสลับ และอยู่ภาวะใดภาวะหนึ่ง ได้แก่ ภัาวะทัำางาน ภัาวะว่างงาน
๒.๘ ภัาวะทัำางาน (working mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์โขณะทำางานตามหน้าที่หลักอย่างน้อย
หนึ่งหน้าที่
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๒.๙ ภัาวะว่างงาน (idle mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์โ ที่ไม่ได้ทำางาน แต่พร้อมทำางานทันทีเมอ่อได้
รับคำาสั่ง หรออมีอกี ชอ่อว่าภาวะพร้อมทำางาน
๒.๑๐ ภัาวะใช้กำาลบงไฟฟาา ตอำา (low power mode) หมายถึง ภัาวะของบริ ภับณฑ์โ ที่เชอ่อมต่อแหล่ งจำ่าย
ไฟฟ้าประธานกระแสสลับ และอยู่ในภาวะใดภาวะหนึ่ง ได้แก่ ภัาวะพบกการใช้งาน ภัาวะปิด และ
ภัาวะจำาศีล
๒.๑๑ ภัาวะพบกการใช้งาน (sleep mode หรออ standby mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์โที่ไม่อยู่ใน
ภัาวะใช้ ง าน และเมอ่อ บริภับณฑ์โ โสตทับ ศ นโ เทัคโนโลยีี ส ารสนเทัศและการส่อ อ สารอยู่ใ นภาวะนี้
การปลดบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลีสารสนเทัศและการส่ออสารออกจำากแหล่งจำ่ายไฟฟ้าประธาน
กระแสสลับอาจำทำาให้ข้อมูลสูญหาย และอาจำทำาให้ไม่สามารถคงภัาวะพบกการใช้งานไว้ได้
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารสามารถเข้าสู่และออกจำากภัาวะพบกการใช้
งานได้เมอ่อ
–
–
–
–

ครบกำาหนดเวลาที่ตั้งไว้
ถูกกระตุน้ หรออได้รบั คำาสั่งจำากผู้้ใช้
ถูกกระตุน้ หรออได้รบั คำาสั่งจำากอุปกรณ์ตรวจำจำับที่ตั้งไว้
ถูกกระตุน้ หรออได้รบั คำาสั่งจำากโปรแกรม

๒.๑๒ ภัาวะปิด (off mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์โ ที่ไม่อยู่ในภัาวะใช้งาน เมอ่อออกจำากภาวะนี้
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร จำะต้องเข้าสู่ภัาวะใช้งานเสมอ และเมอ่อ
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร อยู่ในภาวะนี้ การปลดบริภับณฑ์โโสตทับศนโ
เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร ออกจำากแหล่งจำ่ายไฟฟ้าต้องไม่มีผลต่อข้อมูลที่บันทึกไว้ แต่
อาจำมีผลต่อการเริม่ ทำางานใหม่โดยอัตโนมัตติ ามที่กำาหนดไว้
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร สามารถเข้าสู่และออกจำากภัาวะปิดได้เมอ่อ
– ครบกำาหนดเวลาที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุน้ หรออได้รบั คำาสั่งจำากผู้้ใช้โดยตรง บนตำาแหน่งหรออรูปแบบการตั้งค่าที่กำาหนดไว้ให้ทำา
หน้าที่นี้โดยเฉพาะ เช่น ปุมมเปดดปดด
– ถูกกระตุน้ หรออได้รบั คำาสั่งจำากอุปกรณ์ตรวจำจำับที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุน้ หรออได้รบั คำาสั่งจำากโปรแกรม
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๒.๑๓ ภัาวะจำาศีล (hibernate mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์โ ที่ไม่อยู่ในภัาวะใช้งาน โดยก่อนที่
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร จำะเข้าสู่ภาวะนี้ จำะมีการเก็บบันทึกข้อมูล
สถานะปจจำจำุบัน เมอ่อออกจำากภาวะนี้ บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร จำะ
ต้องย้อนคอนสู่สถานะที่บันทึกไว้ก่อนเข้าสู่ภาวะนี้ การปลดบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศ
และการส่ออสารออกจำากแหล่งจำ่ายไฟฟ้าต้องไม่มีผลต่อข้อมูลที่บันทึกไว้ แต่อาจำมีผลต่อการเริ่ม
ทำางานใหม่โดยอัตโนมัตติ ามที่กำาหนดไว้
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร สามารถเข้าสู่และออกจำากภัาวะจำาศีลได้
เมอ่อ
– ครบกำาหนดเวลาที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุน้ หรออได้รบั คำาสั่งจำากผู้้ใช้โดยตรง บนตำาแหน่งหรออรูปแบบการตั้งค่าที่กำาหนดไว้ให้ทำา
หน้าที่นี้โดยเฉพาะ เช่น ปุมมเปดดปดด
– ถูกกระตุน้ หรออได้รบั คำาสั่งจำากอุปกรณ์ตรวจำจำับที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุน้ หรออได้รบั คำาสั่งจำากโปรแกรม

๓. แนวทัางการทัดสอบ
การทดสอบสมรรถนะการใช้พ ลั ง งานในภัาวะใช้ กำ า ลบ ง ไฟฟา า ตอำ า ของบริ ภับ ณ ฑ์โ โ สตทับ ศ นโ เทัคโนโลยีี
สารสนเทัศและการส่ออสารนี้เปนนการทดสอบเฉพาะแบบ (type test) มีหลักการคออ วัดค่าพลังงานที่
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารใช้ใน ภัาวะปิด (หรออภาวะออ่นที่ผู้ผูลิตกำาหนด
เช่น ภัาวะจำาศีล) และภัาวะพบกการใช้งาน โดยใช้วธิ ีการทดสอบตามที่กำาหนดไว้ในเอกสารนี้

๔. ภัาวะสำาหรบบการทัดสอบ
ต้องควบคุมภาวะโดยรอบของตบวอยี่างทัดสอบให้มีคา่ ดังนี้
– อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส คลาดเคลอ่อนไม่เกิน ๒ องศาเซลเซียส
– ความชอ้นสัมพัทธ์รอ้ ยละ ๔๐ ถึง ร้อยละ ๘๐ โดยไม่มีการควบแน่น
– ความเร็วลมไม่เกิน ๐.๕ เมตรต่อวินาที
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๕. เคร่อองทัดสอบ
๕.๑ เครอ่องวัดกำาลังไฟฟ้า
เครอ่องวัดกำาลังไฟฟ้าต้องมีความสามารถบันทึกพลังงานสะสมที่ใช้จำริง ได้เปนนระยะเวลาที่นานกว่า
ระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในเอกสารนี้ และต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที ในการวัดกำาลังไฟฟ้าที่ ๐.๕ วัตต์
หรออสูงกว่า ต้องมีคา่ ความไม่แน่นอนในการวัดน้อยกว่า หรออเท่ากับร้อยละ ๒ ทีร่ ะดับความเชอ่อมันไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ และในการวัดกำาลังไฟฟ้าทีต่ ่ำากว่า ๐.๕ วัตต์ ต้องมีค่าความไม่แน่นอนในการวัด
น้อยกว่าหรออเท่ากับ ๐.๐๑ วัตต์ ทีร่ ะดับความเชอ่อมั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
เครอ่องวัดกำาลังไฟฟ้าจำะต้องมีความละเอียด ดังนี้
– การวัดกำาลังไฟฟ้าขนาด ๑๐ วัตต์ หรออน้อยกว่า เครออ่ งวัดกำาลังไฟฟ้าต้องมีความละเอียดอย่าง
ต่ำา ๐.๐๑ วัตต์
– การวัดกำาลังไฟฟ้าขนาดมากกว่า ๑๐ วัตต์ ถึง ๑๐๐ วัตต์ เครอ่องวัดกำาลังไฟฟ้าต้องมีความ
ละเอียดอย่างต่ำา ๐.๑ วัตต์
– การวัดกำาลังไฟฟ้าขนาดมากกว่า ๑๐๐ วัตต์ เครอ่องวัดกำาลังไฟฟ้าต้องมีความละเอียดอย่างต่ำา
๑ วัตต์
๕.๒ แหล่งจำ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
แหล่งจำ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับต้องมีความสามารถในการจำ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ระดับ
แรงดัน ๒๓๐ โวลต์ คลาดเคลอ่อนไม่เกินร้อยละ ๕ และความถี่ ๕๐ เฮิรตซ์ คลาดเคลอ่อนไม่เกิน
ร้อยละ ๑
ความเพี้ยนของฮาร์มอนิกโดยรวม ถึงฮาร์มอนิกที่ ๑๓ ของแหล่งจำ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเมอ่อ
จำ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับตบวอยี่างทัดสอบในระหว่างการทดสอบต้องไม่เกินร้อยละ ๒ ความเพี้ยนของ
ฮาร์มอนิกให้นิยามในรูป r.m.s. คออ รากกำาลังสองเฉลี่ยของแรงดันไฟฟ้า
การคำานวณหาค่าร้อยละของความเพี้ยนแรงดันฮาร์มอนิกโดยรวม (% THD V )

% THD V=

√
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∑ V 2k(rms)
k =2

V 1 (rms)

×

100

เมอ่อ V k( rms) คออ ค่ารากกำาลังสองเฉลี่ยของแรงดันฮาร์มอนิกลำาดับที่ k
V 1 (rms) คออ ค่ารากกำาลังสองเฉลี่ยของแรงดันทีค่ วามถี่หลักมูล
อัตราส่วนระหว่างแรงดันไฟฟ้าสูงสุด และค่า r.m.s ของแรงดันไฟฟ้าทดสอบ ต้องอยู่ระหว่าง ๑.๓๔
และ ๑.๔๙
๕/๑๗
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๖. การเตรียีมการทัดสอบ
๖.๑ การเตรียมตบวอยี่างทัดสอบ
ให้ทดสอบทุกแบบรุ่นหรออให้เลออกตัวแทนที่คาดว่าจำะให้ผลเลวที่สดุ
หมายีเหตุ ๑ ตัวแทนที่เลออก อาจำแตกต่างจำากแบบรุ่นที่ผู้ผูลิตกำาหนด

กรณีที่ตบวอยี่างทัดสอบมีแบตเตอรี่ติดตั้งอยู่ภายใน ให้ปลดแบตเตอรี่ออกจำากตบวอยี่างทัดสอบ หรออ
ให้ประจำุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ให้เต็มตามคำาแนะนำาของผู้้ผูลิต ก่อนเริ่มการทดสอบ และบันทึกลงใน
รายงานผลการทดสอบ
ตัง้ ค่าตบวอยี่างทัดสอบตามค่าปริยายของผู้้ผูลิต ตามคู่มออหรออคำาแนะนำาจำากผู้้ผูลิต หรออปรับตั้งค่าให้
อยู่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับลักษณะการใช้งานจำริงให้มากที่สุดเท่าที่จำะเปนนไปได้ แล้วแต่ว่าการปรับ
ตัง้ ค่าแบบใดจำะให้ผลเลวที่สุด
หมายีเหตุ ๒ กรณี ตบวอยี่างทัดสอบมีจำอแสดงผลที่สามารถปรับตั้งค่าได้ ให้ปรับตั้งค่าเปนน ค่าโดยปริย ายของ
ผู้้ผูลิต
หมายีเหตุ ๓ บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารที่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพอ่อให้สามารถ
ทำางานได้ตามปรกติ ให้ตดิ ตั้งโปรแกรมที่จำำาเปนนตามที่ตกลงกับผู้้ผูลิตหรออตามที่ระบุไว้ในคู่มออผู้ใ้ ช้

ต้องปรับแต่งเฟดร์มแวร์ (firmware) และ โปรแกรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการทำางาน ตามที่ ผู้ผูลิต
กำาหนด หรออระบุในคู่มออ หรออตามทีต่ กลงกับผู้้ใช้
กรณีผู้ผูลิตไม่เตรียมอุปกรณ์นำาเข้า (input device) หรอออุปกรณ์แสดงผล หรอออุปกรณ์ออ่นที่ จำำาเปนน
สำาหรับการตั้งค่า ให้มาพร้อมกับ ตบวอยี่างทัดสอบ ในการตั้งค่า ให้เลออกใช้อุปกรณ์เหล่านั้นตามที่
ระบุไว้ในคู่มออหรออคำาแนะนำาจำากผู้้ผูลิต
ห้ามต่ออุปกรณ์ออ่นนอกเหนออจำากทีอ่ นุญาตไว้โดยผู้้ผูลิต
๖.๒ บริภับณฑ์โทัีอเกียีอ วข้อง
ให้เลออกบริภับณฑ์โทัีอเกีอยีวข้องในลักษณะที่จำะก่อให้เกิดผลเลวที่สุดต่อ ตบวอยี่างทัดสอบตามที่ผู้ผูลิต
ยอมให้
หมายีเหตุ ปจจำจำัยที่จำะต้องใช้พิจำารณาเลออกบริภับณ ฑ์โทัีอเกีอยีวข้อง ได้แก่ ประเภท ชนิด จำำานวน ภาระงาน ของ
บริภับณฑ์โทัีอเกีอยีวข้อง และลักษณะการเชอ่อมต่อกับตบวอยี่างทัดสอบ

๖.๓ การจำัดวางตบวอยี่างทัดสอบ
วางตบว อยี่า งทัดสอบบนที่ติดตั้ งหรออฐานรองที่ มั่ นคง กรณีที่ ตบวอยี่างทัดสอบประกอบด้วยส่ ว น
ประกอบหลายชิ้น ในการวางส่วนประกอบแต่ละชิ้นของตบวอยี่างทัดสอบต้องมีระยะห่างกันไม่น้อย
กว่า ๕ เซนติเมตร ในการทดสอบตบวอยี่างทัดสอบหลายชุดพร้อมกัน ต้องจำัดตำาแหน่งของตบวอยี่าง
ทัดสอบแต่ละชุด และสิ่งออ่น ๆ ให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร

๖/๑๗
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๗. วิธีทัดสอบ
๗.๑ การวัดการใช้พลังงานในภัาวะพบกการใช้งาน
เชอ่อมต่อตบวอยี่างทัดสอบเข้ากับแหล่งจำ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับตามข้อแนะนำาการใช้ของผู้้ผูลิต
หรออคู่มออผู้้ใช้ และเชอ่อมต่อตบวอยี่างทัดสอบเข้ากับเครออ่ งวัดกำาลังไฟฟ้า
เปดดตบวอยี่างทัดสอบ รอจำนตบวอยี่างทัดสอบเข้าสู่ภัาวะว่างงาน ปล่อยให้ ตบวอยี่างทัดสอบเข้าสู่
ภัาวะพบกการใช้งาน เริ่มวัดค่าพลังงานที่ใช้ไปในภัาวะพบกการใช้งาน โดยเลออกใช้วิธีการวัด กำาลัง
ไฟฟ้าเฉลี่ยหรออพลังงานสะสม บันทึกผลและหาค่าการใช้พลังงานในภัาวะพบกการใช้งาน
ถ้าตบวอยี่างทัดสอบไม่เข้าสู่ภัาวะพบกการใช้งานภายใน ๑๐ นาที หรออไม่มี ภัาวะพบกการใช้งาน ให้
เริ่มวัดค่าการใช้พลังงาน โดยเลออกใช้วธิ ีตามข้อ ๗.๔ โดยถออว่าภาวะของตบวอยี่างทัดสอบในขณะนั้น
เปนนภัาวะพบกการใช้งาน และถ้าทำาได้ สั่งให้ตวบ อยี่างทัดสอบเข้าสู่ภัาวะพบกการใช้งาน แล้วเริ่มวัดค่า
การใช้พลังงาน บันทึกค่าการใช้พลังงาน แล้วรายงานผลเฉพาะค่าที่มีการใช้พลังงานที่มากกว่า
๗.๒ การวัดการใช้พลังงานในภัาวะปิด
เชอ่อมต่อตบวอยี่างทัดสอบเข้ากับแหล่งจำ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ตามคำาแนะนำาของผู้้ผูลิตหรออ
คู่มออผู้้ใช้ และเชอ่อมต่อตบวอยี่างทัดสอบกับเครออ่ งวัดกำาลังไฟฟ้า
เปดดตบวอยี่างทัดสอบ รอจำนตบวอยี่างทัดสอบเข้าสู่ภัาวะว่างงาน สั่งให้ตบวอยี่างทัดสอบเปลี่ยนเข้าสู่
ภัาวะปิด พร้อมวัดค่าพลังงานที่ใช้ โดยเลออกใช้วิธีการวัดตามข้อ ๗.๔ แล้วบันทึกผลและหาค่าการใช้
พลังงานในภัาวะปิด
กรณีที่ตวบ อยี่างทัดสอบไม่มภัี าวะปิด ไม่ต้องทำาการวัดในข้อนี้และให้ถออว่าค่าถ่วงน้ำาหนักเท่ากับ ๐
๗.๓ การวัดการใช้พลังงานในภัาวะจำาศีล
เชอ่อมต่อตบวอยี่างทัดสอบเข้ากับแหล่งจำ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ตามคำาแนะนำาของผู้้ผูลิตหรออ
คู่มออผู้้ใช้ และเชอ่อมต่อตบวอยี่างทัดสอบกับเครออ่ งวัดกำาลังไฟฟ้า
เปดดตบวอยี่างทัดสอบ รอจำนตบวอยี่างทัดสอบเข้าสู่ภัาวะว่างงาน สั่งให้ตบวอยี่างทัดสอบเปลี่ยนเข้าสู่
ภัาวะจำาศีล พร้อมวัดค่าพลังงานที่ใช้ โดยเลออกใช้วิธีการวัดตามข้อ ๗.๔ แล้วบันทึกผลและหาค่า
การใช้พลังงานในภัาวะจำาศีล
กรณีที่ตวบ อยี่างทัดสอบไม่มภัี าวะจำาศีล ไม่ตอ้ งทำาการวัดในข้อนี้และให้ถออว่าค่าถ่วงน้ำาหนักเท่ากับ ๐

๗/๑๗
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๗.๔ วิธีการวัด
วิธีการวัดการใช้พลังงานสามารถทำาได้ ๒ วิธีดังนี้
๗.๔.๑ การวัดกำาลังไฟฟ้าเฉลี่ย
การวัดกำาลังไฟฟ้าเฉลี่ย เปนนการวัดกำาลังไฟฟ้าที่ ตบวอยี่างทัดสอบใช้ไปในภาวะต่าง ๆ ในแต่ละ
จำุดเวลาตลอดช่วงเวลาทดสอบ แล้วนำามาหาค่ากำาลังไฟฟ้าเฉลี่ย เพอ่อนำามาหาค่าพลังงานที่ใช้ใน
ภาวะนั้น ๆ โดยสามารถใช้วิธีนี้ได้ถ้ามีความเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ ๕ ในช่วงเวลา ๕ นาที
คำานวณค่ากำาลังไฟฟ้าเฉลี่ยให้อยู่ในหน่วยวัตต์ พลังงานที่ใช้ในภาวะต่าง ๆ ใน ๑ ชั่วโมง ก็จำะมี
ค่าเท่ากับกำาลังไฟฟ้าเฉลี่ยนั้น โดยมีหน่วยเปนนวัตต์ชวั่ โมง
๗.๔.๒ การวัดพลังงานสะสม
การวัดพลังงานสะสม เปนนการวัดพลังงานที่ตวบ อยี่างทัดสอบใช้ไปในภาวะต่าง ๆ ตลอดช่วงเวลา
ทดสอบ แล้วนำาค่าพลังงานสะสมมาหาค่าพลังงานที่ใช้ในภาวะนั้น ๆ
พลังงานสะสมที่วัดได้ในการทดสอบต้องมากกว่า ๒๐๐ เท่าของความละเอียดของเครอ่องวัด
กำาลังไฟฟ้าและระยะเวลาที่ใช้ในการวัดต้องนานกว่า ๒๐๐ เท่าของความละเอียดของเครอ่องวัด
กำาลังไฟฟ้า และต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที บันทึกค่าที่วดั ได้และค่าเวลาที่ใช้ในการวัด นำาค่าที่ได้
ไปคำานวณค่าการใช้พลังงาน ในเวลา ๑ ชัว่ โมง
ตัวอย่างที่ ๑ : ถ้าเครอ่องวัดกำาลังไฟฟ้ามีความละเอียดในการวัดเวลาเท่ากับ ๑ วินาที ดังนั้นค่าที่น้อย
ที่สดุ ที่จำะต้องวัดกำาลังไฟฟ้าตามความสามารถของเครอ่องวัดกำาลังไฟฟ้า คออ ๒๐๐ วินาที (๓ นาที ๒๐
วินาที) แต่จำะต้องวัดทั้งหมด ๑๐ นาที ตามข้อกำาหนด
ตัวอย่างที่ ๒ : ถ้าเครอ่องวัดกำาลังไฟฟ้ามีความละเอียดในการวัดพลังงาน ๐.๑ มิลลิวัตตต์ชั่วโมง ดัง
นั้น ค่าที่น้อยที่สุดที่จำะต้องวัดพลังงานสะสม คออ ๒๐ มิลลิวัตต์ชั่วโมง
– ถ้าค่ากำาลังไฟฟ้าของตบวอยี่างทัดสอบมีขนาด ๑ วัตต์
– ดังนั้นเวลาที่ต้องใช้วัดพลังงานสะสมจำะเท่ากับ ๒๐/๑๐๐๐ ชั่วโมง หรออ ๒๐ x ๖๐/๑๐๐๐
นาที หรออ ๑ นาที ๑๒ วินาที แต่ระยะเวลาขั้นต่ำาที่ต้องทำาการวัดคออ ๑๐ นาทีตามข้อกำาหนด
– ถ้าค่ากำาลังไฟฟ้าของตบวอยี่างทัดสอบมีขนาด ๐.๑ วัตต์ จำะต้องใช้เวลาวัดเท่ากับ ๑๒ นาที
จำึงจำะวัดค่าพลังงานสะสมได้ ๒๐ มิลลิวตั ต์ชวั่ โมง
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๘. วิธีคำานวณผูลการทัดสอบ
๘.๑ การประเมินค่าถ่วงน้ำาหนัก
การประเมินค่าถ่วงน้ำาหนักของบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร คออ การ
ประเมินอัตราส่วนของเวลาที่ บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารอยู่ในภาวะ
ต่าง ๆ ค่าถ่วงน้ำาหนักสามารถประเมินได้จำากลักษณะการใช้งานจำริงของผู้้ใช้ หรออค่าต่าง ๆ ที่แจำ้ง
โดยผู้้ผูลิต เช่น ความสามารถสูงสุดของการทำาางานในแต่ละเดออน ดังรายละเอียดในภาคผนวก ก.
๘.๒ คำานวณพลังงานที่ใช้โดยรวมใน ๑ ปป
การคำานวณพลังงานที่ใช้โดยรวมเฉพาะช่วงใน ๑ ปป สามารถคำานวณได้ดังนี้
E low power= {T off × E off T sleep × E sleep T HBN × E HBN  }×24 × 365
เมอ่อ E low power คออ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้โดยรวมใน ๑ ปป มีหน่วยเปนนวัตต์ชั่วโมงต่อปป
E off
คออ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้เมอ่อ ตบวอยี่างทัดสอบอยู่ในภัาวะปิด มีหน่วย
เปนนวัตต์ชวั่ โมง
E sleep คออ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้เมอ่อ ตบวอยี่างทัดสอบอยู่ในภัาวะพบกการใช้
งาน มีหน่วยเปนนวัตต์ชวั่ โมง
E HBN
คออ พลั ง งานไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ เ มอ่ อ ตบว อยี่ า งทัดสอบอยู่ ใ นภัาวะจำ า ศี ล
มีหน่วยเปนนวัตต์ชั่วโมง
T off
คออ ค่าถ่วงน้ำาหนักของเวลาในภัาวะปิด ใน ๑ วัน
T sleep

คออ ค่าถ่วงน้ำาหนักของเวลาในภัาวะพบกการใช้งาน ใน ๑ วัน

T HBN

คออ ค่าถ่วงน้ำาหนักของเวลาในภัาวะจำาศีล ใน ๑ วัน

หมายีเหตุ ๑ E low power เปนนส่วนหนึ่งของพลังงานทั้งหมดทีใ่ ช้ใน ๑ ปป โดยสามารถดูวิธีคำานวณพลังงานทั้งหมดในเล่ม
วิธีการประเมินสมรรถนะ สำาหรับ บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออ สาร เล่ม ๑ ทั่วไป
ประกอบ
หมายีเหตุ ๒ ดูตัวอย่างการกำาหนดค่าถ่วงน้ำาหนักของเวลาในภาวะงานต่าง ๆ ของบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีี
สารสนเทัศและการส่ออสาร ได้จำากภาคผนวก ก.
หมายีเหตุ ๓ กรณีที่ตวบ อยี่างทัดสอบไม่มภัี าวะปิด หรออไม่มีภัาวะจำาศีล ให้ถออว่า ค่าถ่วงน้ำาหนักเท่ากับ ๐

๙/๑๗

ศอ. ๒๐๐๖.๒.๑ - ๒๕๕๘
ลักษณะการใช้พลังงานของบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร จำะมีลักษณะดัง
แสดงในรูปที่ ๑

การใช้พลบงงาน

Eactive= Eidle + Ework
Eidle
Ework
Esleep
Eactive

Eoff
Elow power

เวลา

ร้ปทัีอ ๑ แสดงลบกษณะพ่้นฐานการใช้พลบงงานของบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออ สาร

๙. การรายีงานผูลการทัดสอบ
รายงานผลการทดสอบประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
๙.๑ ข้อมูลทั่วไป
–
–
–
–

ชอ่อห้องปฏิบัติการทดสอบ
วันที่ดำาเนินการทดสอบ
สภาพแวดล้อมของการทดสอบ เช่น อุณหภูมิ ความชอ้น
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ทดสอบ

๙.๒ ข้อมูลเกีย่ วกับตบวอยี่างทัดสอบ รายละเอียดของตบวอยี่างทัดสอบและบริภับณฑ์โทัีอเกียีอ วข้อง ได้แก่ ชอ่อ
หรออเครอ่องหมายการค้า ที่จำดทะเบี ยนของตบวอยี่างทัดสอบ และบริภับณฑ์โทัีอเกีอยีวข้อ ง รุ่นอ้า งอิง
หมายเลขประจำำาเครอ่อง
๙.๓ รายละเอียดและรุ่นของระบบปฏิบัติการของตบวอยี่างทัดสอบ โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งมา
กับตบวอยี่างทัดสอบ และการตั้งค่าต่าง ๆ ของตบวอยี่างทัดสอบ รวมถึงบริภับณฑ์โทัีอเกียีอ วข้อง

๑๐/๑๗

ศอ. ๒๐๐๖.๒.๑ - ๒๕๕๘
๙.๔ คู่มออและเงออ่ นไขการใช้งานของตบวอยี่างทัดสอบที่ผู้ผูลิตระบุซึ่งมีผลต่อสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
๙.๕ รายละเอียดของรูปแบบการจำัดวางตบวอยี่างทัดสอบ และบริภับณฑ์โทัีอเกีอยีวข้องในขณะทดสอบ และ
รูปถ่าย
๙.๖ พลังงานไฟฟ้าทีที่ ่ บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารใช้ไปในภาวะต่าง ๆ ของ
ภัาวะใช้กำาลบงไฟฟาาตอำา ได้แก่ E off E sleep และ E HBN มีหน่วยเปนนวัตต์ชั่วโมง
๙.๗ พลังงานไฟฟ้ารวมทีที่ ่ บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารใช้ในภัาวะใช้กำาลบง
ไฟฟาาตอำา ( E low power ) ในระยะเวลา ๑ ปป มีหน่วยเปนนวัตต์ชวั่ โมงต่อปป
หมายีเหตุ ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบดูภาคผนวก ค.

๑๑/๑๗

ศอ. ๒๐๐๖.๒.๑ - ๒๕๕๘

ภัาคผูนวก ก. แนวทัางการกำาหนดค่าถ่วงน้ำาหนบกของเวลาในภัาวะงานต่าง ๆ
ก.๑ การกำาหนดค่าถ่วงน้ำาหนัก
การกำาหนดค่าถ่วงน้ำาหนักทำาโดยการประเมินเวลาการใช้งานบริภัณฑ์ในโหมดต่าง ๆ ในหนึ่งวัน โดย
กำาหนดหน่วยเวลาเปนนชั่วโมง
ก.๒ ตัวอย่างการคำานวณค่าถ่วงน้ำาหนัก
ตัวอย่างที่ ๑ การกำาหนดค่าถ่วงน้ำาหนักสำาหรับเครอ่องโทรสาร
ประเมินเวลาการใช้งานเครอ่องโทรสารในแต่ละภัาวะของบริภับณฑ์โ
ตารางทัีอ ก.๑ ตบวอยี่างการกำาหนดค่าถ่วงน้ำาหนบกสำาหรบบเคร่อองโทัรสาร
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ
เทัคโนโลยีี
สารสนเทัศและ
การส่ออสาร

เครอ่องโทรสาร

เวลาการใช้งาน
(ชบอวโมง)
ภัาวะใช้งาน

ภัาวะใช้กำาลบงไฟฟาาตอำา

ภัาวะว่างงาน

ภัาวะทัำางาน

ภัาวะพบกการใช้
งาน

ภัาวะปิด

ภัาวะจำาศีล

๒

๑

๒๑

๐

๐

คำานวณค่าถ่วงน้ำาหนักของเวลาใช้งานภาวะต่าง ๆ
T idle = 2/24

T work

= 1/24

T stanby = 21/24
T off = 0/24
T HBN = 0/24

๑๒/๑๗

ศอ. ๒๐๐๖.๒.๑ - ๒๕๕๘
ตัวอย่างที่ ๒ การกำาหนดค่าถ่วงน้ำาหนักสำาหรับเครออ่ งกราดภาพ
ประเมินเวลาการใช้งานเครอ่องกราดภาพในแต่ละภัาวะของบริภับณฑ์โ
ตารางทัีอ ข.๒ ตบวอยี่างการกำาหนดค่าถ่วงน้ำาหนบกสำาหรบบเคร่อองกราดภัาพ
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ
เทัคโนโลยีี
สารสนเทัศและ
การส่ออสาร

เครอ่องกราดภาพ

เวลาการใช้งาน
(ชบอวโมง)
ภัาวะใช้งาน

ภัาวะใช้กำาลบงไฟฟาาตอำา

ภัาวะว่างงาน

ภัาวะทัำางาน

ภัาวะพบกการใช้
งาน

ภัาวะปิด

ภัาวะจำาศีล

๒

๑

๕

๑๖

๐

คำานวณค่าถ่วงน้ำาหนักของเวลาใช้งานภาวะต่าง ๆ
T idle = 2/24

T work

= 1/24

T stanby = 5/24
T off = 16/24
T HBN = 0/24

๑๓/๑๗

ศอ. ๒๐๐๖.๒.๑ - ๒๕๕๘

ภัาคผูนวก ข. ตบวอยี่างรายีงานผูลการทัดสอบ
รายงานผลการทดสอบประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้
รายีงานผูลการทัดสอบ
ชอ่อและที่อยู่ของห้องปฏิบัตกิ าร
…..................................................
หมายีเลขรายีงาน :
หมายีเลขเคร่อองตบวอยี่าง
ช่ออและทัีออยี้่ของล้กค้า

มาตรฐาน/วิธกี ารทัดสอบ

วบนทัีอรบบตบวอยี่างทัดสอบ
วบนทัีอดำาเนินการทัดสอบ

ผู้้ทัดสอบ
ผู้้รบบ รองรายีงาน
….…………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………
(….………………………………………...……………..)
(….………………………………………...……………..)

๑๔/๑๗

ศอ. ๒๐๐๖.๒.๑ - ๒๕๕๘
รายีละเอียีดของเคร่อองตบวอยี่าง
เครอ่องหมายการค้า : …..........…………..………..
รุ่น : …...............……....………………………………
หมายเลขประจำำาเครอ่อง : ….........................….
ซอฟตโแวรโ
ระบบปฏิบัติการ : …........................................................
โปรแกรมประยีุกตโ

หน้าทัีอการทัำางานของโปรแกรม

๑.
๒.
๓.
บริภับณฑ์โทัีอเกีอยีวข้อง
ลำาดบบทัีอ
๑.
๒.
๓.

เคร่อองหมายีการค้า/รุ่น

หมายีเลขประจำาเคร่ออง

เง่ออนไขในการใช้งานของตบวอยี่างทัดสอบซึองมีผูลต่อสมรรถนะ

๑๕/๑๗

ศอ. ๒๐๐๖.๒.๑ - ๒๕๕๘
ภัาวะสำาหรบบการทัดสอบ
อุณหภูมิ : ……………………………………………………….
ความชอ้นสัมพัทธ์ : …………………………………………...
ความเร็วลม : ………………………………………………….
ผูลการทัดสอบ
หบวข้อการทัดสอบ

ผูลการทัดสอบ
กำาลบงไฟฟาาเฉลีอยี
(วบตตโ)

เวลา
(นาทัี)

พลบงงานทัีอใช้
(วบตตโชบอวโมง)

พลบงงานทัีอใช้ขณะตบวอยี่างทัดสอบอยี้่ใน
ภัาวะพบกการใช้งาน (Esleep)
พลบงงานทัีอใช้ขณะตบวอยี่างทัดสอบอยี้่ใน
ภัาวะปิด (Eoff)
พลบงงานทัีอใช้ขณะตบวอยี่างทัดสอบอยี้่ใน
ภัาวะจำาศีล (EHBN)
การทัดสอบ

ค่าทัีอทัดสอบได้
(วบตตโชบอวโมง)

พลบงงานทัีอใช้ในขณะตบวอยี่างทัดสอบอยี้่ในภัาวะใช้กำาลบงไฟฟาาตอำา
๑ ปี (Elow power)
ร้ปแบบการจบดวางตบวอยี่างทัดสอบ

ภัาพถ่ายีของตบวอยี่างทัดสอบ

๑๖/๑๗

ศอ. ๒๐๐๖.๒.๑ - ๒๕๕๘

คณะทัำางาน
ทัีอปรึกษา
นายพันธ์ศกั ดิ์ ศิริรัชตพงษ์
นายสุธี ผู้เจำริญชนะชัย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

คณะทัำางาน ด้านวิชาการ
นายสมเดช แสงสุรศักดิ์
นายพิจำักษ์ เพิ่มประเสริฐ
นายสุรพงษ์ แซ่เจำียม
นางสาวเขมณัฏฐ์ เจำริญจำิตวัฒธน
นายถิรเจำต พันพาไพร
นางสาวธัญลักษณ์ ยิ้มย่อง
นางสาวปจญญดา ฤกษ์มังกร
นางสาวอรธินี พยัคฆะญาติ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

คณะทัำางาน ด้านบรรณาธิการ
นางสมพร กิ่งทอง

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

๑๗/๑๗

