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วธิีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม
สำาหรบบ บรภิบณฑ์คคอมพวิเตอรคและส่วนประกอบเชิิงหนา้ที่
เล่ม ๑  ทบว่ไป
METHOD to EVALUATING ENVIRONMENT RELIABILITY
for COMPUTER EQUIPMENT AND FUNCTIONAL COMPONENT
PART 1 : GENERAL
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 ๑. ขอบข่าย

เอกสารน้ี อธิบายและให้วิธกีารประเมิน และระบุคุณลักษณะที่ตอ้งการดา้นความทนทานต่อสภาพแวดล้อม
สำาหรับบริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคและส่วนประกอบเชิิงหน้าท่ี ซ่ึงประสงค์ให้ใช้ในสำานักงาน หรออที่พกัอาศยั ให้
เป็นลักษณะเดียวกัน เพอ่อให้บริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคและส่วนประกอบเชิิงหน้าท่ีมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน
ในสภาพแวดล้อมปรกติของประเทศไทย โดยไมจ่ำาเป็นต้องกำาหนดให้ผู้้ใช้ิจดัให้มีการเตรียมการเพอ่อควบคุม
สภาพแวดล้อมสำาหรับใช้งานเพิ่มเติม
เอกสารน้ีเป็นหน่ึงในอนุกรมเอกสาร ซ่ึงประกอบด้วยเอกสารที่เกี่ยวเนอ่องกัน ดังน้ี

– วิธกีารประเมินความทนทานตอ่สภาพแวดล้อม สำาหรับบริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคและส่วนประกอบเชิิง
หน้าท่ี  เล่ม ๑ ทัว่ไป

– วิธกีารประเมินความทนทานตอ่สภาพแวดล้อม สำาหรับบริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคและส่วนประกอบเชิิง
หน้าท่ี เล่ม ๒ ความร้อน

– วิธกีารประเมินความทนทานตอ่สภาพแวดล้อม สำาหรับบริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคและส่วนประกอบเชิิง
หน้าท่ี เล่ม ๓ ความชอ้น

– วิธกีารประเมินความทนทานตอ่สภาพแวดล้อม สำาหรับบริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคและส่วนประกอบเชิิง
หน้าท่ี เล่ม ๔ ความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟา้

– วิธกีารประเมินความทนทานตอ่สภาพแวดล้อม สำาหรับบริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคและส่วนประกอบเชิิง
หน้าท่ี เล่ม ๕ ความสั่นสะเทออนและการตกกระแทก

– วิธกีารประเมินความทนทานตอ่สภาพแวดล้อม สำาหรับบริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคและส่วนประกอบเชิิง
หน้าท่ี เล่ม ๖ ฝุ่น

๒.   บทนิยาม

๒.๑ บรภิบณฑ์คคอมพิวเตอรค (computer equipment) หมายถึง ชดุสำาเรจ็ของ คอมพวิเตอรส์ว่นบุคคล 
(personal computer : PC)  คอมพวิเตอรแ์บบพกพา (mobile computer/notebook 
computer/laptop computer)  คอมพวิเตอรส์ถานีงาน (workstation computer)  คอมพวิเตอรแ์ม่
ข่าย (server computer)

๒.๒ สว่นประกอบเชิิงหน้าท่ี (functional component) หมายถึง สว่นประกอบของบริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคที่
ทำาหน้าที่เฉพาะหน้าที่ใดหน้าที่หน่ึง เช่น แผงแป้นอักขระ (keyboard) เมาส์ (mouse) จอภาพ 
(monitor) กา้นควบคุม (joystick) หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit : CPU) หน่วยขับ
จานบันทึกแบบแข็ง (hard disk drive) แผ่นวงจรโมเด็ม (modem card) แผงวงจรข่ายงานบริเวณ
เฉพาะที่ (LAN card) มอดูล (module) หน่วยจา่ยกำาลังไฟฟา้ (power supply unit) พดัลมระบายความ
รอ้น
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๒.๓ บริภบณฑ์คท่ีเกีย่วข้อง (associated equipment) หมายถึง บริภัณฑห์รออเครอ่องสำาเรจ็ออ่นที่ช่วยเสริมการใช้
งานของบริภบณฑ์คคอมพิวเตอรค

๒.๔ ผู้้ผูลิต หมายถึง ผู้ทำา ผู้สรา้ง  ผู้ประกอบ หรออผู้ดดัแปลงบริภัณฑ์
๒.๕ ผู้้ใช้ิ หมายถึง ผู้ใชง้าน หรออผู้สั่งงานบริภัณฑ์ โดยให้ถออว่าผูใ้ช้ไม่ได้รบัการฝกึอบรมการใช้งานหรออควบคุม

บริภัณฑ์
๒.๕ สมรรถนะ หมายถึง ระดับ เกณฑ์ หรออคา่ความสามารถ ในการทำางานหน้าที่ใดหน้าที่หน่ึง หรออหลาย

หน้าทีร่วมกัน หรออหลายหน้าทีพ่ร้อมกันของบริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคและส่วนประกอบเชิิงหน้าท่ี
๒.๕ สมรรถนะท่ีกำาหนด หมายถึง สมรรถนะในการทำางานของบริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคและสว่นประกอบเชิิง

หน้าท่ีที่ผู้้ผูลิตระบุ ภายใตเ้งอ่อนไขการทำางานที่สอดคล้องกับข้อกำาหนดการทำางานของบริภบณฑ์ค
คอมพิวเตอรคและส่วนประกอบเชิิงหน้าท่ีทีร่ะบุโดยผู้้ผูลิต
หมายเหตุ สมรรถนะท่ีกำาหนดโดยผู้้ผูลติอาจมีมากกว่าหนึ่งค่าตามลักษณะการทำางานของบริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคและ

ส่วนประกอบเชิิงหน้าท่ีท่ีผู้ทำาออกแบบไว้

๒.๖ สมรรถนะส้งสุด หมายถึง สมรรถนะในการทำางานของบริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคและส่วนประกอบเชิิงหน้าท่ี
ที่สูงสดุที่ผู้้ผูลิตระบุ ภายใต้เงอ่อนไขการทำางานที่สอดคล้องกับข้อกำาหนดของเอกสารน้ี

๒.๗ ความส้ญเสียสมรรถนะ หมายถึง สมรรถนะในการทำางานของบริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคและสว่นประกอบ
เชิิงหน้าท่ีมีการเบ่ียงเบนอย่างไม่พึงประสงค์  และมีค่าลดลงต่ำากว่าสมรรถนะท่ีกำาหนดไว้
หมายเหตุ ความส้ญเสียสมรรถนะรวมถึงความล้มเหลวในการทำางานช่ัวคราวหรออถาวร และการชำารุดเสียหายของ

บริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคฑ์หรออส่วนประกอบเชิิงหน้าท่ี

๓.   สภาพแวดลอ้มทบ่วไปท่ีพบได้ในประเทศไทย

ดา้นอุณหภูมิและความชอ้น  ประเทศไทยตั้งอยู่ในเชตรอ้นชอ้น ที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยมีอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน
๔๕ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำาสุดไมต่่ำากว่า -๑๐ องศาเซลเซียส
ดา้นความสั่นสะเทออนและการตกกระแทก  การพัฒนาเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงข้ึนจนสามารถปรับขนาดให้เล็กลงได้ 
ประกอบกับราคาที่ลดต่ำาลงอยา่งต่อเนอ่อง ทำาให้แนวโน้มการใช้บริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคมออถออ หรออในลักษณะที่
เคลอ่อนที่เพิ่มสูงข้ึน หรออกล่าวอีกนัยหน่ึงบริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคมีแนวโน้มในการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเพอ่อให้
สามารถเคลอ่อนย้ายได้สะดวกข้ึน ส่งผลให้โอกาสในการสัมผัสกับสภาพสั่น สะเทออน หรออตกกระแทก เพิ่มมาก
ข้ึนด้วย
ดา้นความผดิพรอ่งทางแม่เหล็กไฟฟา้  สภาพภูมิอากาศของไทยที่มีฝนตกชกุ และมักมีฝนฟา้คะนองรว่มอยู่ด้วย
ทำาให้เกิดสภาวะที่มกีารสร้างสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าตามธรรมชาตไิด้  ประกอบกับการพัฒนาและ
เติบโตข้ึนของชุมชนเมอองและเทคโนโลยีด้านการสออ่สารโทรคมนาคม ทำาให้มีการใช้งานคลอ่นวิทยุและสร้างความ
สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟา้ในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสูงข้ึนโดยลำาดบั  สภาพน้ีก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรง
ต่อเสถียรภาพของระบบจำาหน่ายไฟฟา้และการทำางานของบริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคและส่วนประกอบเชิิงหน้าท่ี
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๔.   การกำาหนดและชีิบบ่งระดบบความทนทาน

ผู้ทำาเป็นผู้เลออกและระบุระดับความทนทาน ด้านตา่งๆ ของบริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคและสว่นประกอบเชิิงหน้าท่ี 
โดยการแสดงเครออ่งหมาย บนฉลากที่ตดิอยู่บนพอ้นผิวดา้นนอกของบริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคและสว่นประกอบเชิิง
หน้าท่ี  รวมถึงเป็นให้รายละเอียดของสมรรถนะท่ีกำาหนดของบริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคและส่วนประกอบเชิิง
หน้าท่ีตามที่ได้ออกแบบไว้
การแสดงเครอ่องหมายและชี้บ่งระดับความทนทานตอ่สภาพแวดล้อม ให้ทำาโดยใช้ตวัอักษรภาษาไทย ททน” 
หรออตวัอักษรภาษาโรมัน ทRE”  ตามด้วยตวัเลขอารบิก ๔ หลัก โดยแต่ละหลักจะหมายถึง คุณลักษณะดา้น
ความทนทานตอ่สภาพแวดล้อม ๕ ดา้น เรียงตามลำาดบัดังน้ี ความร้อน  ความชอ้น  ความผิดพร่องทางแม่เหล็ก
ไฟฟา้ ความสั่นสะเทออนและการตกกระแทก และฝุ่น
ตวัเลขที่แสดงกำากับไว้ประจำาหลักจะแสดงระดับสมรรถนะที่ระบุ ของแต่ละสภาพแวดล้อม  ซ่ึงแบ่งเป็นระดับ
ตามความส้ญเสียสมรรถนะหรออความล้มเหลวในการทำางานของบริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคและสว่นประกอบเชิิง
หน้าท่ี เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำาหนดในข้อกำาหนดการทดสอบสมรรถนะของบริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคและส่วน
ประกอบเชิิงหน้าท่ี และสอดคล้องกับสมรรถนะท่ีกำาหนดโดยผู้้ผูลิต  ระดบัของผลการทดสอบมีดังต่อไปน้ี
ระดบั ๔ ความสามารถในการทำางาน และ/หรออค่าสมรรถนะของบริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคและส่วนประกอบ

เชิิงหน้าท่ีที่บันทึกได้ตลอดการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ที่กำาหนด หรออสอดคล้องกับสมรรถนะท่ีกำาหนด
โดยผู้้ผูลิต
หมายเหตุ   เกณฑ์ท่ีกำาหนด หรออสมรรถนะท่ีกำาหนดในระดับนี้ ต้องไม่ต่ำากว่าร้อยละ ๙๐ ๐ ของสมรรถนะสง้สุด

ระดบั ๓ ความสามารถในการทำางาน และ/หรออค่าสมรรถนะของบริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคและส่วนประกอบ
เชิิงหน้าท่ีที่บันทึกได้ตลอดการทดสอบลดต่ำาหรออเบ่ียงเบนไปมากกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด แต่บริภบณฑ์ค
คอมพิวเตอรคและสว่นประกอบเชิิงหน้าท่ียังคงทำางานได้ตามปกติและข้อมูลไม่สูญหาย

ระดบั ๒ บริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคและส่วนประกอบเชิิงหน้าท่ีไมท่ำางานหรออไมต่อบสนองคำาสั่งทำางาน  ตอ้งให้
ผู้ใช้เครอ่อง ปิดเครอ่องและสั่งเริ่มทำางานใหม่  และ/หรออข้อมูลสูญหาย

ระดบั ๑ บริภบณฑ์คคอมพิวเตอรคและส่วนประกอบเชิิงหน้าท่ีเสียหรออชำารุด ไม่สามารถทำางานต่อได้  ตอ้ง
เปลี่ยนส่วนประกอบย่อย  ข้อมูลสูญหาย

กรณไีม่มีการทดสอบหรออประเมินสมรรถนะในดา้นใดให้แสดงเครอ่องหมาย X หรออ - ที่หลักดังกลา่ว
ยอมให้ใช้วธิีการกำาหนดและชี้บ่งโดยใช้รูปแบบออ่น หรออการอธิบายเป็นภาษาไทย หรออสัญลักษณ์ออ่นได ้หากไม่
ทำาให้เกิดความสับสน
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รปูที่ ๑  ตวัอย่างการแสดงเครออ่งหมายเพอ่อชี้บ่งสมรรถนะดา้นความทนทานตอ่สภาพแวดล้อม
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คณะทำางาน

ท่ีปรกึษา
นายพันธ์ศักดิ์   ศิรริัชตพงษ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นายกวา้น  สิตะธนี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ

คณะทำางาน
นายสัญญา  คล่องในวัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นายพิจกัษ์  เพิ่มประเสริฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นายสมเดช  แสงสุรศักดิ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นายสุรพงษ์  แซ่เจียม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นายถิรเจต  พันพาไพร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นางสาวธัญลักษณ์  ยิ้มย่อง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นางสาวปัญญดา  ฤกษ์มังกร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นางสาวอรธินี  พยัคฆะญาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
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