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วิธีการประเมินสมรรถนะ
สำาหรบบ บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี 
เลวม ๒ สววนทีี  ๑ การใชิาพิลบงงานในภัาวะใชิากำาลบงไฟฟาาต ำา
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for COMPUTER EQUIPMENT AND FUNCTIONAL COMPONENTS
PART 2 - 1 : ENERGY CONSUMPTION IN LOW POWER MODE
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๑. ขอบขวาย
เอกสารน้ีอธิบายและให้วิธีการประเมิน และระบุคุณลักษณะที่ต้องการด้านการใช้พลังงานในภัาวะใชิา
กำาลบงไฟฟาาต ำาของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี  ให้เป็นลักษณะเดียวกัน เพื่อให้
สามารถระบุ จำาแนกบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะที่อ้างอิงถึงความต้องการใช้งาน และรูปแบบการทำางานที่กำาหนด สำาหรับการใช้งานใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะ
เอกสารน้ีกำาหนดข้ึนโดยใช้ข้อมูลจากผู้าใชิา และเอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง

IEC 62301 ed1.0 (2005) Household  electrical  appliances  –  Measurement  of  standby
power

๒. บทีนิยาม
๒.๑ บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรค หมายถึง ชุดสำาเรจจของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  คอมพิวเตอร์สถานีงาน

(workstation computer) คอมพวิเตอร์แม่ข่าย หรอืสววนประกอบเชิิงหนาาทีี ซ่ึงใช้ประกอบเป็นสว่น
หน่ึงของชดุสำาเรจจข้างต้น

๒.๒ สววนประกอบเชิิงหนาาทีี  (functional component) หมายถึง ส่วนประกอบของบริภับณฑ์ค
คอมพิิวเตอรคที่ทำาหน้าที่เฉพาะหน้าที่ใดหน้าที่หน่ึง เช่น แผงแปนนอักขระ (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) พดัลมระบายความร้อน

๒.๓ ตบวอยวางทีดสอบ หมายถึง ตัวอย่างที่ใชท้ดสอบหรือใช้เป็นตวัแทนสำาหรับทดสอบ
๒.๔ บริภับณฑ์คทีี เกี ยวขาอง (associated equipment) หมายถึง เครื่องสำาเรจจอื่นที่ต้องการในการใช้งาน

บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรค
๒.๕ ผู้าผูลิต หมายถึง ผู้ทำา ผู้สรา้ง ผู้ประกอบ หรือผู้ดดัแปลง บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิง

หนาาทีี 
๒.๖ ผู้าใชิา หมายถึง ผู้ใช้งาน หรือผู้สั่งงานบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี  โดยให้ถือว่า

ผู้าใชิาไม่ได้รบัการฝึกกอบรมการใช้งานหรือควบคุมบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี 

๒.๗ สมรรถนะ หมายถึง ระดบั เกณฑ ์หรือคา่ความสามารถ ในการทำางานหน้าที่ใดหน้าที่หน่ึง หรือหลาย
หน้าทีร่วมกัน หรือหลายหน้าทีพ่ร้อมกันของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี 

๒.๘ สมรรถนะทีี กำาหนด หมายถึง สมรรถนะในการทำางานของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบ
เชิิงหนาาทีี ที่ผู้าผูลิตระบุ ภายใต้เงื่อนไขการทำางานที่สอดคล้องกับข้อกำาหนดการทำางานของบริภับณฑ์ค
คอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี ทีร่ะบุโดยผู้าผูลิต
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หมายเหตุ สมรรถนะท่ีกำาหนดโดยผู้าผูลิตอาจมีมากกว่าหนึ่งค่าตามลักษณะการทำางานของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรค
และสววนประกอบเชิิงหนาาทีี ท่ีผู้าผูลติออกแบบไว้

๒.๙ สมรรถนะส้งสุด หมายถึง สมรรถนะในการทำางานของบริภัณฑ์คอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิง
หนาาทีี ที่สูงสดุที่ผู้าผูลิตระบุ ภายใต้เงื่อนไขการทำางานที่สอดคล้องกับข้อกำาหนดของเอกสารน้ี

๒.๑๐ ภัาวะของบริภับณฑ์ค (equipment mode) หมายถึง ภาวะต่าง ๆ ของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและ
สววนประกอบเชิิงหนาาทีี  ที่ผู้าผูลิตจัดเตรียมไว้ให้หรือปรับแต่งไว้สำาหรับบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและ
สววนประกอบเชิิงหนาาทีี น้ัน
หมายเหตุ เอกสารนี ้ประสงค์ให้ครอบคลุม อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หรือสววนประกอบเชิิงหนาาทีี   จึงใช้คำาว่า ภัาวะ

ของบริภับณฑ์ค (equipment mode) แทนคำาว่า ภาวะของผลิตภัณฑ์ (product mode)

๒.๑๑ ภัาวะใชิางาน (active mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์คเมื่อเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟนาประธาน
กระแสสลับ และอยู่ภาวะใดภาวะหน่ึง  ได้แก่  ภัาวะทีำางาน  ภัาวะววางงาน

๒.๑๒ ภัาวะทีำางาน (working mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์คขณะทำางานตามหน้าที่หลักอย่างน้อย
หน่ึงหน้าที่

๒.๑๓ ภัาวะววางงาน (idle mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์คที่ไม่ไดท้ำางาน แตพ่ร้อมทำางานทันทีเมื่อได้
รบัคำาสั่ง หรือมีอกีชื่อวา่ภาวะพรอ้มทำางาน

๒.๑๔ ภัาวะใชิากำาลบงไฟฟาาต ำา (low power mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์คที่เชื่อมต่อแหล่งจ่าย
ไฟฟนาประธานกระแสสลับ และอยู่ในภาวะใดภาวะหน่ึง ได้แก่ ภัาวะพิบกการใชิางาน  ภัาวะปิด  และ
ภัาวะจำาศีีล

๒.๑๕ ภัาวะพิบกการใชิางาน (sleep mode หรือ standby mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์คที่ไม่อยู่ใน
ภัาวะใชิางาน และเมื่อบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี อยู่ในภาวะน้ี การปลด
บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี ออกจากแหล่งจ่ายไฟฟนาประธานกระแสสลับอาจ
ทำาให้ข้อมูลสูญหาย และอาจทำาให้ไม่สามารถคงภัาวะพิบกการใชิางานไวาได้
บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี สามารถเข้าสู่และออกจากภัาวะพิบกการใชิางานได้
เมื่อ

– ครบกำาหนดเวลาที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุน้หรือได้รบัคำาสั่งจากผู้าใชิา
– ถูกกระตุน้หรือได้รบัคำาสั่งจากอุปกรณ์ตรวจจบัที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุน้หรือได้รบัคำาสั่งจากโปรแกรม

๒.๑๖ ภัาวะปิด (off mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์คที่ไม่อยู่ในภัาวะใชิางาน เมื่อออกจากภาวะน้ี
บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี จะต้องเข้าสู่ภัาวะววางงานเสมอ และเมื่อบริภับณฑ์ค
คอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี อยู่ในภาวะน้ี การปลดบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววน
ประกอบเชิิงหนาาทีี ออกจากแหล่งจ่ายไฟฟนาต้องไม่มีผลต่อข้อมูลที่บันทึกไว้ แต่อาจมีผลต่อการเริ่ม
ทำางานใหม่โดยอัตโนมัตติามที่กำาหนดไว้
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บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี สามารถเข้าสู่และออกจากภัาวะปิดได้เมื่อ
– ครบกำาหนดเวลาที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุ้นหรือได้รับคำาสั่งจากผู้าใชิาโดยตรง บนตำาแหน่งหรือรูปแบบการตั้งค่าที่กำาหนดไว้

ให้ทำาหน้าที่น้ีโดยเฉพาะ เช่น ปุมมเปดดปดด
– ถูกกระตุน้หรือได้รบัคำาสั่งจากอุปกรณ์ตรวจจบัที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุน้หรือได้รบัคำาสั่งจากโปรแกรม

๒.๑๗ ภัาวะจำาศีีล (hibernate mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์คที่ไม่อยู่ในภัาวะใชิางาน โดยก่อนที่
บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี จะเข้าสู่ภาวะน้ี จะมีการเกจบบันทึกข้อมูลสถานะ
ปัจจุบัน เมื่อออกจากภาวะน้ี บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี จะต้องย้อนคืนสู่
สถานะที่บันทึกไว้ก่อนเข้าสู่ภาวะน้ี การปลดบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี ออก
จากแหล่งจ่ายไฟฟนาต้องไม่มีผลต่อข้อมูลที่บันทึกไว้ แต่อาจมีผลต่อการเริ่มทำางานใหม่โดยอัตโนมัติ
ตามที่กำาหนดไว้
บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี สามารถเข้าสู่และออกจากภัาวะจำาศีีลไดเ้มื่อ

– ครบกำาหนดเวลาที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุ้นหรือได้รับคำาสั่งจากผู้าใชิาโดยตรง บนตำาแหน่งหรือรูปแบบการตั้งค่าที่กำาหนดไว้

ให้ทำาหน้าที่น้ีโดยเฉพาะ เช่น ปุมมเปดดปดด
– ถูกกระตุน้หรือได้รบัคำาสั่งจากอุปกรณ์ตรวจจบัที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุน้หรือได้รบัคำาสั่งจากโปรแกรม

๒.๑๘ การทีดสอบสมรรถนะการใชิาพิลบงงาน  หมายถึง การวัดปริมาณการใช้พลังงานของบริภับณฑ์ค
คอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี ที่กำาหนดไวต้ามเอกสารน้ี

๓. แนวทีางการทีดสอบ
การทีดสอบสมรรถนะการใชิาพิลบงงานในภัาวะใชิากำาลบงไฟฟาาต ำาของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววน
ประกอบเชิิงหนาาทีี น้ีเป็นการทดสอบเฉพาะแบบ (type test) มีหลักการ คือ วัดค่าพลังงานที่บริภับณฑ์ค
คอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี ใช้ในภัาวะปิด (หรือ ภาวะอืน่ที่ผู้าผูลิตกำาหนด เช่น ภัาวะจำาศีีล)
และภัาวะพิบกการใชิางาน  โดยใช้วธิีการทดสอบตามที่กำาหนดไว้ในเอกสารน้ี
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๔. ภัาวะสำาหรบบการทีดสอบ
ต้องควบคุมภาวะโดยรอบของตบวอยวางทีดสอบให้มีคา่ดังน้ี

– อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส  คลาดเคลื่อนไม่เกิน ๒ องศาเซลเซียส
– ความชื้นสัมพทัธ์รอ้ยละ ๔๐ ถึง ร้อยละ ๘๐ โดยไม่มีการควบแน่น
– ความเรจวลมไม่เกิน ๐.๕ เมตรต่อวนิาที

๕. เครื องทีดสอบ

๕.๑ เครื่องวัดกำาลังไฟฟนา

ในการวัดกำาลังไฟฟนาระดับ ๐.๕ วัตต์ หรือสูงกว่า ต้องมีค่าความไม่แน่นอนในการวัดน้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ ๒ ที่ระดับความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ และในการวัดกำาลังไฟฟนาที่มีระดับ
ต่ำากว่า ๐.๕ วัตต์ ต้องมีค่าความไม่แน่นอนในการวัดน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๐.๐๑ วัตต์ ที่ระดับความ
เชื่อมั่นไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๙๕  ดังน้ัน เครือ่งวัดกำาลังไฟฟนาจะต้องมีความละเอียด ดงัน้ี

– สำาหรับการวัดกำาลังไฟฟนาขนาด ๑๐ วตัต์ หรือน้อยกว่า เครื่องวัดต้องมีความละเอียดอย่างต่ำา
๐.๐๑ วตัต์

– สำาหรับการวดักำาลังไฟฟนาขนาดมากกวา่ ๑๐ วตัต์ ถึง ๑๐๐ วตัต ์เครื่องวัดตอ้งมีความละเอียด
อย่างต่ำา ๐.๑ วตัต์

– สำาหรับการวัดกำาลังไฟฟนาขนาดมากกว่า ๑๐๐ วัตต์ เครื่องวัดต้องมีความละเอียดอย่างต่ำา
๑ วตัต์

๕.๒ แหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟนากระแสสลับ

แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟนากระแสสลับต้องมีความสามารถในการจ่ายแรงดันไฟฟนากระแสสลับที่ ระดับ
แรงดัน ๒๓๐ โวลต์ คลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ ๑ และความถ่ี ๕๐ เฮิรตซ์ คลาดเคลื่อนไม่เกิน
รอ้ยละ ๑
ความเพี้ยนของฮาร์มอนิกโดยรวมถึงฮาร์มอนิกที่ ๑๓ ของแหล่งจา่ยแรงดันไฟฟนากระแสสลับเมื่อจ่าย
แรงดันไฟฟนาให้กับตบวอยวางทีดสอบในระหว่างการทดสอบต้องไม่เกินร้อยละ ๒  ความเพี้ยนของ
ฮารม์อนิกให้นิยามในรปู r.m.s. คือ รากกำาลังสองเฉลี่ยของแรงดนัไฟฟนา
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การคำานวณหาคา่ร้อยละของความเพี้ยนแรงดันฮาร์มอนิกโดยรวม  (% THD V)

% THDV=
√∑k=2

13

V k (rms)
2

V 1(rms)
×100

เมื่อ V k( rms) คือ แรงดนัของฮารม์อนิกลำาดบัที่ k
V 1 (rms) คือ แรงดนัของฮารม์อนิกที่ความถ่ีหลักมูล

อัตราส่วนระหว่างแรงดันไฟฟนาสูงสุด และค่า r.m.s ของแรงดันไฟฟนาทดสอบ ต้องอยู่ระหว่าง ๑.๓๔
และ ๑.๔๙

๖. การเตรียมการทีดสอบ

๖.๑ การเตรียมตบวอยวางทีดสอบ

การทดสอบบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี ที่มีแบตเตอรี่ ให้ปลดแบตเตอรี่ออก
ก่อนดำาเนินการทดสอบ หากไม่สามารถปลดออกได้หรือไม่เหมาะสม ให้ประจุไฟฟนาเข้าแบตเตอรี่ให้
เตจมตามคำาแนะนำาของผู้าผูลิต ก่อนเริ่มดำาเนินการทดสอบ

๖.๒ การจดัวางตบวอยวางทีดสอบ

ให้วางตบวอยวางทีดสอบบนที่ติดตั้งหรือฐานรองที่มั่นคง จัดวางตำาแหน่งของสววนประกอบเชิิงหนาาทีี 
ให้ห่างกันไม่น้อยกว่า ๕ เซนตเิมตร
กรณีที่ทดสอบหลายตบวอยวางทีดสอบพร้อมกัน ต้องจัดตำาแหน่งของแต่ละตบวอยวางทีดสอบ และ
สิ่งอื่น ๆ ให้มรีะยะห่างกันไม่น้อยกวา่ ๑๕ เซนติเมตร

๗. วิธีทีดสอบ

๗.๑ การวัดการใช้พลังงานในภัาวะพิบกการใชิางาน

เชื่อมต่อตบวอยวางทีดสอบกับเครื่องวดั และต่อเข้ากับแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟนากระแสสลับ เปดดตบวอยวาง
ทีดสอบเพื่อเข้าสู่ภัาวะใชิางาน ปรับแต่งตบวอยวางทีดสอบเข้าสู่ภัาวะพิบกการใชิางาน และตรวจวัด
กำาลังไฟฟนาที่ใช้ หลังจากตบวอยวางทีดสอบเข้าสู่ภัาวะพิบกการใชิางานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๕ นาที
เริ่มการบันทึกคา่โดยเลือกใชว้ิธีการวัดกำาลังไฟฟนาเฉลี่ย หรือพลังงานสะสม

๖/๑๗
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– วิธีการวัดกำาลังไฟฟนาเฉลี่ย : เครื่องวัดต้องมีความสามารถบันทึกกำาลังไฟฟนาเฉลี่ยที่ใช้จริงใน
ช่วงระยะเวลาที่สูงกว่าชว่งระยะเวลาที่ผู้ทดสอบกำาหนด ซ่ึงไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที

– วิธีการวัดพลังงานสะสม : เครื่องวัดต้องมีความสามารถในการวัดพลังงานสะสมตลอดระยะ
เวลาที่เลือก ซ่ึงไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที และระยะเวลาที่ใช้ในการวัดกับพลังงานที่วัดได้ในการ
ทดสอบต้องสูงกว่า ๒๐๐ เทา่ของความละเอียดของเครื่องวดั

ตวัอย่างที่ ๑ : ถ้าเครื่องวัดมีความละเอียดในการวัดเวลา ๑ วินาที ดังน้ัน เวลาที่น้อยที่สุด คือ ๒๐๐
วนิาที เป็นความตอ้งการสำาหรับการวดัเวลาโดยใช้เครื่องวัดน้ี
ตัวอย่างที่ ๒ : ถ้าเครื่องวัดมีความละเอียดในการวัดพลังงาน ๐.๑ มิลลิวัตต์ชั่วโมง ดังน้ัน ค่าที่น้อย
ที่สุด คือ ๒๐ มิลลิวัตต์ชั่วโมง เป็นความต้องการสำาหรับการวัดพลังงานสะสมโดยใช้เครื่องวัดน้ี
(ถ้าค่ากำาลังไฟฟนาของตัวอย่างทดสอบมีขนาด ๐.๑ วัตต์ จะใช้เวลาในการวัด ๑๒ นาที  ถ้าค่ากำาลัง
ไฟฟนาของตัวอย่างทดสอบมีขนาด ๑ วัตต์ จะใช้เวลาในการวัด ๑ นาที ๑๒ วินาที ) ทั้งเวลา และ
ความละเอียดสำาหรับการวัดพลังงานของเครื่องวัดต้องเพียงพอสำาหรับอ่านค่าตามเอกสารน้ี รวมทั้ง
ระยะเวลาข้ันต่ำาทีร่ะบุไว้ข้างต้น (๑๐ นาที)

๗.๒ การวัดการใช้พลังงานในภัาวะปิด หรือภัาวะจำาศีีล

เชื่อมต่อตบวอยวางทีดสอบกับเครื่องวัดและต่อกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟนาประธานกระแสสลับ
เปดดตบวอยวางทีดสอบเพื่อเข้าสู่ภัาวะใชิางาน ปล่อยตบวอยวางทีดสอบให้อยู่ในภัาวะววางงาน ให้ปดด
ตบวอยวางทีดสอบ และเริ่มการบันทึกค่าหลังจากตบวอยวางทีดสอบเข้าสู่ภัาวะปิดแล้วเป็นระยะเวลา
อยา่งน้อย ๕ นาที  โดยเลือกใชว้ิธีการวัดกำาลังไฟฟนาเฉลี่ย หรือพลังงานสะสม
กรณีที่ผู้าผูลิตตัง้ค่าให้ตบวอยวางทีดสอบเข้าสู่ภัาวะจำาศีีลโดยปริยาย ให้ทดสอบและบันทึกค่าในภาวะน้ี
ดว้ย หากค่าทีว่ัดไดจ้ากภัาวะจำาศีีลมีคา่มากกว่าภัาวะปิด ให้ใช้ค่าที่วัดไดน้ี้แทนคา่ในภาวะปดด

๘. วิธีคำานวณผูลการทีดสอบ

๘.๑ การคำานวณพลังงานไฟฟนาทีใ่ช้ในภาวะตา่ง ๆ สามารถคำานวณได ้๒ วิธ ีตามวิธกีารวดัที่เลือกใช้
๘.๑.๑ การวัดกำาลังไฟฟนาเฉลี่ย

E n=P n×T hr

เมื่อ E n คือ พลงังานไฟฟนาในแตล่ะภาวะ มีหน่วยเป็น วตัต์ชัว่โมง
P n คือ กำาลังไฟฟนาเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบในแต่ละภาวะ มีหน่วยเป็น วตัต์
T hr คือ เวลาคงที่ มีหน่วยเป็น ชัว่โมง มีค่าเท่ากับ ๑
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๘.๑.๒ การวัดพลังงานสะสม

E n=
E acc

t
×60

เมื่อ En คือ พลงังานไฟฟนาในแตล่ะภาวะ มีหน่วยเป็น วตัต์ชัว่โมง
E acc คือ พลงังานไฟฟนาสะสมที่ไดจ้ากการทดสอบในแต่ละภาวะ

มีหน่วยเป็น วตัตช์ั่วโมง
t คือ ระยะเวลาที่ใชใ้นการทดสอบ มีหน่วยเป็น นาที

๘.๒ คำานวณพลังงานที่ใช้โดยรวมใน ๑ ปป

ให้คำานวณพลังงานที่ใช้โดยรวมใน ๑ ปป จาก

เมื่อ E total คือ พลังงานไฟฟนาที่ใชโ้ดยรวมใน ๑ ปป มีหน่วยเป็น วตัต์ชัว่โมง
E off คือ พลังงานไฟฟนาที่ใช้เมื่อตบวอยวางทีดสอบอยูใ่นภัาวะปิดหรือภัาวะจำาศีีล

(กรณีที่มีคา่มากกว่า) มีหน่วยเป็น วตัตช์ั่วโมง
E sleep คือ พลังงานไฟฟนาที่ใช้เมื่อตบวอยวางทีดสอบอยูใ่นภัาวะพิบกการใชิางาน

มีหน่วยเป็น วตัต์ชัว่โมง
E active คือ พลังงานไฟฟนาที่ใช้เมื่อตบวอยวางทีดสอบอยูใ่นภัาวะใชิางาน

มีหน่วยเป็น วตัต์ชัว่โมง
T off คือ ค่าถ่วงน้ำาหนักของเวลาในภัาวะปิดหรือภัาวะจำาศีีล มีคา่เทา่กับ ๐.๖
T sleep คือ ค่าถ่วงน้ำาหนักของเวลาในภัาวะพิบกการใชิางาน มีค่าเท่ากับ ๐.๑
T active คือ ค่าถ่วงน้ำาหนักของเวลาในภัาวะใชิางาน มีคา่เทา่กับ ๐.๓

๘/๑๗

E total={(T off ×E off )+(T sleep×E sleep)+(T active×Eactive)}×24×365
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ลักษณะการใช้พลังงานของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี  ดงัแสดงในรูปที่ ๑

รป้ทีี  ๑ แสดงลบกษณะการใชิาพิลบงงานของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี 

เน่ืองจากเอกสารฉบับน้ี ไม่ไดร้วมถึงการทีดสอบสมรรถนะการใชิาพิลบงงานในภัาวะใชิางาน
คา่ E active   จึงกำาหนดเป็น ๐
การคำานวณพลังงานที่ใชใ้นภัาวะใชิากำาลบงไฟฟาาต ำาโดยรวมใน ๑ ปป สามารถคำานวณได ้ดงัน้ี

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

๙. รายงานผูลการทีดสอบ
รายงานผลการทดสอบประกอบดว้ยรายละเอียดดังตอ่ไปน้ี

๙.๑ ข้อมูลทั่วไป

– ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ
– วันที่ดำาเนินการทดสอบ
– สภาพแวดล้อมของการทดสอบ เช่น อณุหภูมิ ความชื้น
– แรงดันไฟฟนาที่ใช้ทดสอบ

๙/๑๗
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๙.๒ ข้อมูลเกีย่วกับตบวอยวางทีดสอบ รายละเอียดของตบวอยวางทีดสอบและบริภับณฑ์คทีี เกี ยวขาอง ไดแ้ก่ ชื่อ
หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของตบวอยวางทีดสอบ และบริภับณฑ์คทีี เกี ยวขาอง รุ่นอ้างอิง
หมายเลขประจำาเครื่อง

ในกรณีที่ทดสอบเป็นกลุ่ม และใช้การทดสอบแบบเลือกตัวแทน ต้องระบุรายละเอียดส่วนประกอบ
ย่อยของตัวแทนที่ทำาการทดสอบ และรายการส่วนประกอบย่อยทั้งหมดของกลุ่ม โดยให้การเลือก
ตบวอยวางทีดสอบตาม ภาคผนวก ก.

๙.๓ รายละเอียดและรุ่นของระบบปฏิบัติการของตบวอยวางทีดสอบ โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งมา
กับตบวอยวางทีดสอบ และการตั้งคา่ตา่ง ๆ ของตบวอยวางทีดสอบ รวมถึงบริภับณฑ์คทีี เกี ยวขาอง

๙.๔ คู่มือและเงือ่นไขการใช้งานของตบวอยวางทีดสอบที่ผู้าผูลิตระบุซ่ึงมีผลต่อสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

๙.๕ รายละเอียดของรูปแบบการจัดวางตบวอยวางทีดสอบ และบริภับณฑ์คทีี เกี ยวขาองในขณะทดสอบ และ
รปูถ่าย

๙.๖ ผลการทดสอบ ให้รายงานผลทั้ง ๒ ภาวะ เป็นพลังงานไฟฟนาที่ใช้ มีหน่วยเป็นวัตตช์ั่วโมง

๙.๗ รายงานผลการทดสอบพลังงานที่ใช้โดยรวมทั้ง ๒ ภาวะใน ๑ ปป มีหน่วยเป็นวัตต์ชัว่โมง
หมายเหตุ สามารถดูตัวอย่างรายงานผลการทดสอบตามภาคผนวก ค.

ภัาคผูนวก ก. การเลือกตบวอยวางทีดสอบ

ก.๑ การเลือกสว่นประกอบเชิงหน้าที่

ในกรณีที่ผู้าผูลิตส่งทดสอบโดยมีสววนประกอบเชิิงหนาาทีี ที่ทำางานชนิดเดียวกันมากกว่า ๑ หน่วย
ให้ประเมิน และเลือกสววนประกอบเชิิงหนาาทีี ประกอบเป็นบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคที่จะก่อให้เกิดผล
เลวรา้ยที่สดุที่เป็นไปได ้ภายใต้เงื่อนไขตา่ง ๆ ในการทดสอบ

ก.๒ การเลือกโปรแกรมทดสอบ

ผู้าผูลิตจะต้องเป็นผู้ติดตั้ง และปรับแต่งโปรแกรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการทำางานของบริภับณฑ์ค
คอมพิิวเตอรคตามทีต่กลงกับผู้าใชิา
ในกรณีที่ผู้าผูลิตติดตั้งระบบปฏิบัติการมากกว่าหน่ึงระบบกับตบวอยวางทีดสอบ ให้ผู้าผูลิตระบุว่า
ต้องการทดสอบกับระบบใด ถ้าผู้าผูลิตระบุให้ทดสอบมากกว่าหน่ึงระบบ ให้ทดสอบตามที่ผู้าผูลิตระบุ
และแยกรายงานผลการทดสอบออกจากกัน

๑๐/๑๗
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ภัาคผูนวก ข. ตบวอยวางการคำานวณ

ข.๑ การคำานวณหาคา่พลังงานไฟฟนาของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคในภัาวะปิด และภัาวะพิบกการใชิางาน

ตวัอยา่ง ๑  บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคมีกำาลังไฟฟนาเฉลี่ยในภัาวะปิด ๐.๖ วตัต ์และมีกำาลังไฟฟนาเฉลี่ยใน
ภัาวะพิบกการใชิางาน ๑.๘ วตัต ์จากข้อมูลสามารถคำานวณหาพลังงานไฟฟนาทีใ่ช้ได้ดงัน้ี
คำานวณหาคา่พลังงานไฟฟนาในภาวะปดดดว้ยสูตร

E off =P off×T hr

E off =0.6×1

Eoff =0.6

ค่ าพลั ง งานไฟฟน าของบริภับณฑ์คคอม พิิว เตอรค เมื่ ออยู่ ใ นภัาวะ ปิด เ ป็น เวลา  ๑  ชั่ ว โม ง
เท่ากบั ๐.๖ วตัตช์ั่วโมง
คำานวณหาคา่พลังงานไฟฟนาในภัาวะพิบกการใชิางานดว้ยสูตร

E sleep=P sleep×T hr

E sleep=1.8×1

E sleep=1.8

ค่าพลังงานไฟฟนาของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคเมื่ออยู่ในภัาวะพิบกการใชิางานเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง
เท่ากบั ๑.๘ วตัตช์ั่วโมง

๑๑/๑๗
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ตัวอย่าง ๒  ทำาการวัดพลังงานสะสมในภัาวะปิดของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรค เป็นเวลา ๑๐ นาที
ได้ผลการวัดเท่ากับ ๐.๑ วัตต์ชั่วโมง  และวัดพลังงานสะสมในภัาวะพิบกการใชิางานของบริภับณฑ์ค
คอมพิิวเตอรค เป็นเวลา ๑๐ นาที ได้ผลการวัดเท่ากับ ๐.๓ วัตต์ชั่วโมง จากข้อมูลสามารถคำานวณ
หาพลังงานไฟฟนาที่ใช้ได้ดงัน้ี
คำานวณหาคา่พลังงานไฟฟนาในภัาวะปิดดว้ยสูตร

E off =
E acc

t
×60

Eoff =
0.1
10

×60

Eoff =0.6

ค่ าพลั ง งานไฟฟน าของบริภับณฑ์คคอม พิิว เตอรค เมื่ ออยู่ ใ นภัาวะ ปิด เ ป็น เวลา  ๑  ชั่ ว โม ง
เท่ากบั ๐.๖ วตัตช์ั่วโมง
คำานวณหาคา่พลังงานไฟฟนาในภัาวะพิบกการใชิางานดว้ยสูตร

E sleep=
E acc

t
×60

E sleep=
0.3
10

×60

E sleep=1.8

ค่าพลังงานไฟฟนาของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคเมื่ออยู่ในภัาวะพิบกการใชิางานเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง
เท่ากบั ๑.๘ วตัตช์ั่วโมง
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ข.๒ การคำานวณหาคา่พลังงานไฟฟนาโดยรวมใน ๑ ปป

ตวัอย่าง 3  บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคใชพ้ลังงานไฟฟนาในภัาวะปิดเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง เท่ากับ ๐.๖ วัตต์
ชั่วโมง และใช้พลังงานไฟฟนาในภัาวะพิบกการใชิางานเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง เท่ากับ ๑.๘ วตัต์ชั่วโมง จาก
ข้อมูลสามารถคำานวณหาพลังงานไฟฟนาที่ใชใ้นภัาวะใชิากำาลบงไฟฟาาต ำาโดยรวมใน ๑ ปป ได้ดังน้ี
คำานวณหาคา่พลังงานด้วยสตูร

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

บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคใช้พลังงานไฟฟนาในภัาวะปิดเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง (E off )  เท่ากับ ๐.๖ วัตต์
ชัว่โมง
บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคใช้พลังงานไฟฟนาในภัาวะพิบกการใชิางานเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง (E sleep )  เท่ากับ
๑.๘ วตัต์ชัว่โมง
คา่ถ่วงน้ำาหนักการใชพ้ลังงานไฟฟนาของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคในภัาวะปิด (T off )  เทา่กับ ๐.๖
ค่าถ่วงน้ำาหนักการใช้พลังงานไฟฟนาของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคในภัาวะพิบกการใชิางาน (T sleep)

เท่ากบั ๐.๑

E total={(0.6×0.6)+(0.1×1.8)}×24×365

E total=4,730.4

พลังงานไฟฟนาที่ใช้ไปของบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคในภัาวะใชิากำาลบงไฟฟาาต ำาเป็นเวลา ๑ ปป คือ
๔,๗๓๐.๔ วตัตช์ั่วโมง
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ภัาคผูนวก ค. ตบวอยวางรายงานผูลการทีดสอบ
รายงานผลการทดสอบประกอบดว้ยรายละเอียด ดังตอ่ไปน้ี

รายงานผูลการทีดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัตกิารทดสอบ
…..................................................

หมายเลขรายงาน : 
หมายเลขเครื องตบวอยวาง
ชืิ อและทีี อย้วของล้กคาา

มาตรฐาน/วิธกีารทีดสอบ

วบนทีี รบบตบวอยวางทีดสอบ
วบนทีี ดำาเนินการทีดสอบ

ผู้าทีดสอบ
….……………………………………………………………………………

(….………………………………………...……………..)

ผู้ารบบรองรายงาน
….……………………………………………………………………………

(….………………………………………...……………..)

๑๔/๑๗
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รายละเอียดของเครื องตบวอยวาง
เคร่ืองหมายการค้า : …..........…………..………..
รุ่น : …...............……....………………………………
หมายเลขประจำาเคร่ือง : ….........................….

ซอฟตคแวรค
ระบบปฏิบัติการ : …........................................................

โปรแกรมประยุกตค หนาาทีี การทีำางานของโปรแกรม
๑.
๒.
๓.

บริภับณฑ์คทีี เกี ยวขาอง
ลำาดบบทีี เครื องหมายการคาา/รุวน หมายเลขประจำาเครื อง

๑.
๒.
๓.

เงื อนไขในการใชิางานของตบวอยวางทีดสอบซึ งมผีูลตวอสมรรถนะ

๑๕/๑๗
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ภัาวะสำาหรบบการทีดสอบ
อุณหภูมิ : ……………………………………………………….
ความชื้นสัมพัทธ์ : …………………………………………...
ความเรจวลม : ………………………………………………….

ผูลการทีดสอบ
การทีดสอบ ผูลการทีดสอบ

กำาลบงไฟฟาาเฉลี ย
(วบตตค)

เวลา
(นาทีี)

พิลบงงานทีี ใชิา
(วบตตคชิบ วโมง)

พิลบงงานทีี ใชิาขณะตบวอยวางทีดสอบอย้วใน
ภัาวะปดิ
พิลบงงานทีี ใชิาขณะตบวอยวางทีดสอบอย้วใน
ภัาวะพิบกการใชิางาน

การทีดสอบ ควาทีี ทีดสอบไดา (วบตตคชิบ วโมง)

พิลบงงานทีี ใชิาในภัาวะใชิากำาลบงไฟฟาาต ำาโดยรวมใน ๑ ปป

หมายเหตุ ระยะเวลาท่ีใช้พลังงานใน ๑ ปป ประกอบดว้ย ภาวะปดด ๕,๒๕๖ ช่ัวโมง  และภาวะพักการใช้งาน ๘๗๖ ช่ัวโมง

ร้ปแบบการจบดวางตบวอยวางทีดสอบ

ภัาพิถวายของตบวอยวางทีดสอบ

๑๖/๑๗
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คณะทีำางาน

ทีี ปรึกษา

นายพันธ์ศกัดิ์   ศริิรัชตพงษ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นายกวา้น   สีตะธนี ศูนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ

คณะทีำางาน ดาานวิชิาการ

นายสมเดช   แสงสรุศักดิ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นายพิจักษ์   เพิ่มประเสริฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นายสรุพงษ์   แซ่เจียม ศูนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นางสาวเขมณัฏฐ์   เจริญจติวัฒธน ศูนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นายถิรเจต   พันพาไพร ศูนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นางสาวธัญลักษณ์   ยิ้มย่อง ศูนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นางสาวปัญญดา   ฤกษ์มังกร ศูนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นางสาวอรธินี   พยัคฆะญาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ

๑๗/๑๗


