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๑. ขอบข่าย

เอกสารน้ี อธิบายและให้วิธีการประเมิน และระบุคุณลักษณะที่ต้องการด้านความทนทานต่อสภาพแวดล้อม
สำาหรับบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล ซ่ึงประสงค์ให้ใช้ในสำานักงานหรือทีพ่ักอาศัย ให้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน
เพื่อให้บริภัณฑ์พมิพ์แบบดิจิทัลมีความเหมาะสมต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมปกติของประเทศไทย โดย
ไม่จำาเป็นต้องกำาหนดให้ผู้ใช้จัดให้มีการเตรียมการเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมสำาหรับใช้งานเพิ่มเติม
วิธีดำาเนินการต่าง ๆ กำาหนดไว้สำาหรับการตรวจสอบความทนทานของบริภัณฑ์พมิพ์แบบดิจิทัลทีท่ำางาน
ภายใต้ภาวะแวดล้อมที่มีความชื้นสูง โดยใช้ตู้ทดสอบที่ควบคุมความชื้นได้ตามที่กำาหนด
เอกสารน้ีกำาหนดข้ึนโดยใช้ข้อมูลจากผู้ใช้ และเอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง
– IEC 60068–1 (1988), Environmental testing – Part 1 – General and guidance

๒. บทนิยาม

๒.๑ บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล (digital printing equipment) หมายถึง บริภัณฑ์ที่มีความสามารถในการ
พิมพ์แบบดิจิทัลได้ ซึ่งประสงค์ให้ใช้งานในสำานักงานหรือทีพ่ักอาศัย และต้องสามารถต่อเชือ่มเพื่อสั่ง
พิมพ์จากคอมพวิเตอร์ได้

๒.๒ ตวัอยา่งทดสอบ หมายถึง ตวัอยา่งที่ใชท้ดสอบซึ่งต้องเป็นตัวแทนของบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลที่
ผู้ใช้ไดร้ับ หรือต้องเป็นบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลจริงซ่ึงพร้อมส่งมอบให้แก่ผู้ใช้

๒.๓ โปรแกรมขับ (program driver) หมายถึง โปรแกรมที่เขียนข้ึนเพื่อใช้กำาหนดรูปแบบการเชื่อมต่อ แบบ
วธิีในการรับส่งข้อมูลและคำาสั่ง ระหวา่งบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลกับคอมพิวเตอร์ที่ตดิตั้งโปรแกรมน้ี

๒.๔ ตู้ทดสอบ (test chamber) หมายถึง ตู้หรือห้องที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้

๒.๕ ช่องต่ออนุกรมอเนกประสงค์ (universal serial bus, USB) หมายถึง ช่องทางต่อเชื่อมอนุกรมเพื่อการ
สื่อสารแบบอเนกประสงค์ สามารถใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงตอ่ไปในเอกสารน้ี
จะเรียกว่า “USB”

๒.๖ สถานะปริยาย  (default status) หมายถึง ฮารด์แวร์ และการปรับตั้งค่าซอฟต์แวร์ของฐานทดสอบ
เป็นไปตามวธิีการทีร่ะบุไว้ในคู่มือการใช้ 

๒.๗ ค่าปริยาย (default) หมายถึง ค่าตั้งต้นของฮารด์แวร์ และ/หรือซอฟต์แวรท์ี่ปรับตั้งมาจากผู้ผลิต หรือ
ถูกปรับตั้งตามวิธีการทีร่ะบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
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๒.๘ ฐานทดสอบ (test platform) หมายถึง ชดุฮารด์แวร์และชดุซอฟต์แวร์ที่ใช้ส ำาหรับทดสอบหรือร่วม
ทดสอบกับตวัอย่างทดสอบ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ อุปกรณ์เครือข่าย
อุปกรณ์จับเวลา
หมายเหตุ สำาหรับการพิมพ์ผ่านการเชื่อมต่อแบบช่องต่ออนกุรมอเนกประสงค ์ อุปกรณ์เครือข่ายจะถือเป็น

บริภณัฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง

๒.๙ บริภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง (associated equipment) หมายถึง บริภัณฑ์หรือเครื่องสำาเรจ็อื่นที่ชว่ยเสริมการ
ใช้งานของบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล

๒.๑๐ ผู้ใช้ (user) หมายถึง ผู้ใช้งาน หรือผู้สั่งงานบริภัณฑ์ โดยให้ถือวา่ผู้ใช้ไม่ไดร้ับการฝกึอบรมการใช้งาน
หรือควบคุมบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล

๒.๑๑ ผู้ผลิต (manufacturer) หมายถึง ผู้ทำา ผู้สรา้ง  ผู้ประกอบ หรือผู้ดดัแปลงบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล
หมายเหตุ ใน พระราชบัญญัติ (พรบ.) หรือเอกสารของสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) อาจใช้

คำาท่ีแตกต่างกัน เช่น ผู้ทำา

๒.๑๒ สถานะตั้งต้นสำาหรับการทดสอบ (initial state for testing) หมายถึง สถานะของฐานทดสอบที่เชื่อม
ต่อฐานทดสอบบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล และมีการปรับตั้งคา่ซอฟต์แวร์ของฐานทดสอบเพิ่มเติมจาก
ค่าปริยายในลกัษณะที่จะให้ประสิทธิภาพสูงสดุ

๓. แนวทางการทดสอบ

การทดสอบความทนทานสภาพแวดล้อมด้านความชื้นของบริภัณฑ์พมิพ์แบบดิจิทัลนี้ “เป็นการทดสอบ
เฉพาะแบบ (type test)” มีหลักการคือ นำาตวัอยา่งทดสอบมาผา่นสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นตามที่
กำาหนดไวใ้นเอกสารน้ี จากน้ันจึงนำามาตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่เกดิข้ึน

๔. ภาวะสำาหรับการทดสอบ

๔.๑ สภาพแวดล้อมสำาหรับการทดสอบ
– ความชื้นสัมพัทธ์ตลอดการทดสอบมีค่าตามทีก่ำาหนดในวิธีทดสอบ
– อุณหภูมิโดยรอบตลอดการทดสอบ ๒๗ องศาเซลเซียส ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ๒ องศา

๕. เคร่ืองทดสอบ

๕.๑ ตู้ทดสอบ
ต้องควบคุมสภาพแวดล้อมขณะทำาภาวะชื้นได้ตามข้อ ๔.๑ โดยความชื้นสัมพัทธต์้องมีคา่ความคลาด
เคลื่อนไม่เกินร้อยละ ๖
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๕.๒ แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟา้กระแสสลับ
แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ  ต้องมีความสามารถในการจา่ยไฟฟ้ากระแสสลับที่ระดับแรงดัน
๒๓๐ โวลต์ ร้อยละ ๕ และความถ่ี ๕๐ เฮิรตซ์  ร้อยละ ๑

๖. การเตรียมการทดสอบ

๖.๑ ฐานทดสอบ
เอกสารน้ีไม่ได้มีการกำาหนดฐานทดสอบคงที่ ผู้ทดสอบสามารถเลือกฐานทดสอบที่เหมาะสมได้เองและ
ให้บันทึกฐานทดสอบที่มีผลต่อผลการทดสอบทุกครั้ง

๖.๒ การตั้งคา่ฐานทดสอบ
๖.๒.๑ การตั้งคา่เบ้ืองต้นฐานทดสอบ

ตดิตั้งฐานทดสอบด้านฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ตามวิธีการที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้ บันทึกรายละเอียด
วิธีการและการตั้งค่าในรายงานการทดสอบดว้ย กรณีที่มีการดำาเนินการเพิ่มเติมที่แตกต่างจากค่า
ปริยายตามวธิีการทีร่ะบุไว้ในคู่มือการใช้ ให้บันทึกรายละเอียดการดำาเนินการเพิ่มเติมน้ันในรายงาน
ด้วยควรเลือกการเชื่อมต่อแบบปริยายหรือการเชื่อมต่อแบบต่อตรงเข้ากับตัวอย่างทดสอบ เช่น
ผา่นการเชื่อมต่อแบบ USB ต้องบันทึกรูปแบบการเชื่อมต่อไว้ควรทดสอบให้แน่ใจวา่มีการปรับตั้ง
ฐานทดสอบในลกัษณะที่จะให้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยต้องบันทึกรายละเอียดการปรับตั้งไว้ราย
ละเอียดการตั้งคา่ฐานทดสอบเบื้องต้นทั้งหมดต้องถูกบันทึกไว้เป็นสถานะปริยายสำาหรับการ
ทดสอบ

๖.๒.๒ การใชด้ิสก์อิมเมจ (disk image) เพื่อสรา้งฐานทดสอบ
ให้ใชด้ิสก์อิมเมจเพื่อสร้างฐานทดสอบได้ โดยที่ดิสก์อิมเมจนั้นสรา้งขึ้นจากฐานทดสอบที่มกีารตั้ง
ค่าแล้ว แต่ยังไม่ไดต้ิดตั้งโปรแกรมขับของตัวอยา่งทดสอบ และต้องบันทึกซอฟต์แวร์ที่ใชจ้ัดการ
ดิสก์อิมเมจและการตั้งคา่เพิ่มเติมจากค่าปริยายของซอฟต์แวร์น้ันในรายงานผลการทดสอบด้วย

๖.๒.๓ สถานะเริ่มต้นสำาหรับการทดสอบ
ต้องจดัให้ฐานทดสอบกลับไปอยู่สถานะปริยายก่อนการทดสอบตัวอยา่งทดสอบเครื่องใหม่ทุกครั้ง
ตวัอยา่งทดสอบที่ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของฮารด์แวร์หรือปรับเปลี่ยนบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่า
เป็นตัวอยา่งทดสอบเครื่องใหม่

๖.๓ การตั้งคา่ตัวอยา่งทดสอบ
ตดิตั้งตัวอยา่งทดสอบตามวิธกีารจากคู่มือผู้ใช้ ติดตั้งโปรแกรมขับตัวอย่างทดสอบตามคำาแนะนำาจาก
คู่มือผู้ใช้ โดยใช้โปรแกรมขับรุ่นล่าสุด บันทึกชื่อ  และรุ่นโปรแกรมขับในรายงานผลการทดสอบ
กรณีติดตั้งโปรแกรมขับตามวีธีการจากคู่มือผู้ใช้แล้วไม่สามารถตดิตั้งโปรแกรมขับได้โดยอตัโนมัติ ให้
ปรึกษาผู้ผลิต
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การตั้งคา่โปรแกรมขับ ให้ใช้ค่าปริยายของโปรแกรมขับ กรณทีี่การตั้งคา่ที่โปรแกรมขับและที่ตวัอย่าง
ทดสอบไมต่รงกัน ให้ใช้ค่าจากโปรแกรมขับแทน ไม่อนุญาตให้ยกเลิกฟังก์ชันการทำางานที่ตั้งมาจาก
ผู้ผลิต เช่น การทำาความสะอาดหัวพิมพโ์ดยอัตโนมัติ การสอบเทียบบริภัณฑพ์ิมพ์ การประหยัด
พลังงาน ยกเว้นฟังก์ชันการเลือกกระดาษโดยอัตโนมตัิ (automatic media detect)
การตั้งคา่ขนาดกระดาษต้องให้ตรงกับไฟลท์ี่ใช้ เช่น ไฟล์ทดสอบขนาด A4 ให้ตั้งค่าที่ตวัอย่างทดสอบ
เป็นขนาดกระดาษ A4 และใช้กระดาษขนาด A4 ในการทดสอบ ตรวจสอบการตั้งค่าขอบหน้ากระดาษ
ให้ไม่เกิน ๑๒.๗ มิลลิเมตร โดยสามารถใช้ฟังกช์ันการปรับตำาแหน่งหน้ากระดาษ เช่น การปรับงานพิมพ์
ให้อยู่กึ่งกลางหน้า (page centering) การปรับแนวงานพิมพ์ (auto-rotation) ได้ เพื่อให้งานพิมพ์ออก
มาถูกต้อง และให้บันทึกทุกการตั้งคา่ที่ปรับแต่งเพิ่มเติมจากค่าปริยายในรายงานผลการทดสอบด้วย
หมายเหตุ การปิดการทำางานบางฟังก์ชันเพื่อให้ผลการพิมพ์ออกมาถูกต้องสามารถทำาได้ เช่น การปิดฟังก์ชัน การ

ปรับสัดส่วนหน้ากระดาษ (page scaling)

ต้องเปิดการทำางานของฟังก์ชันการพิมพ์แบบเรียงชุด กรณีที่ค่าปริยายโปรแกรมขับไม่ได้เปิดทำางาน
ฟังกช์ันน้ี ให้ผู้ทดสอบดำาเนินการตามคู่มือผู้ใช้ เพื่อเปิดการทำางานฟังกช์ันการพิมพ์แบบเรียงชดุ
สำาหรับตัวอยา่งทดสอบที่เป็นชนิดสี ต้องตั้งค่าเป็นงานพิมพ์แบบสี เท่าน้ัน

๖.๔ การจดัวางตวัอย่างทดสอบ
ให้วางตวัอย่างทดสอบบนที่ตดิตั้งหรือฐานรองที่มั่นคง
กรณีที่ทดสอบหลายตวัอย่างทดสอบพร้อมกัน ต้องจดัตำาแหน่งของแต่ละตัวอยา่งทดสอบให้ห่างกัน
และห่างจากผนังโดยรอบ ไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร

๖.๕ รายละเอียดอื่น ๆ ของบริภัณฑพ์ิมพ์
สิ่งที่ใช้ร่วมทดสอบจะต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดคำาแนะนำาจากผู้ผลิต เช่น วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ร่วมกับ
บริภัณฑ์พิมพ์

๖.๖ กระดาษที่ใช้สำาหรับการทดสอบ
ให้เลือกกระดาษที่ใช้ส ำาหรับการทดสอบเป็นกระดาษสีขาว ขนาด A4 (๒๑๐ มิลลิเมตร × ๒๙๗
มิลลิเมตร) นำ้าหนัก ๘๐ กรัมต่อตารางเมตร
ข้อมูลกระดาษ ชื่อผู้ผลิตกระดาษ นำ้าหนัก ขนาด ประเภทและชนิดกระดาษ ต้องระบุในรายงานผลการ
ทดสอบ

๖.๗ ไฟล์ทดสอบและโปรแกรมประยกุต์สำาหรับทดสอบ
ตวัอย่างไฟล์ทดสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก สว่นตัวอยา่งโปรแกรมประยกุต์สำาหรับทดสอบไม่ได้ให้
ไว้ ผู้ทดสอบเป็นผู้เลือกและต้องบันทึกชื่อและรุ่นในรายงานผลการทดสอบ
ผู้ทดสอบต้องทำาการตรวจสอบขนาดไฟล์ภาระงานมาตรฐานสำาหรับการทดสอบ และพิมพ์ไฟล์ภาระ
งานมาตรฐานสำาหรับการทดสอบอย่างน้อย ๒ ครั้ง เพื่อตรวจสอบความทำาซำ้าของผลงานพิมพ์
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ในระหวา่งการตรวจสอบความทำาซำ้าของผลงานพิมพ์ คุณภาพงานพิมพ์ที่ได้รับจากบริภัณฑ์พิมพ์ต้องไม่
ผิดเพี้ยนไปจากไฟล์ภาระงานมาตรฐานสำาหรับการทดสอบ หากคุณภาพงานพิมพ์มีความผิดเพี้ยนผู้ผลิต
ดำาเนินการแก้ไขบริภัณฑพ์ิมพก์่อนดำาเนินการทดสอบ ตัวอยา่งงานพิมพ์ที่ผิดเพี้ยนสามารถดูได้จากภาค
ผนวก ข.

๗. วิธีทดสอบ

วิธีทดสอบสามารถพิจารณาได้จากกราฟแสดงความชื้นสัมพัทธ์สำาหรับการทดสอบ ดังรูปที่ ๑
– ชว่งที่ ๑ นำาตัวอย่างทดสอบไปไว้ในตู้ทดสอบ สภาพแวดล้อมในตู้ทดสอบที่ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์

ร้อยละ ๖๐ เป็นเวลา ๒ ชั่วโมง
สั่งใหต้วัอย่างทดสอบพิมพ์ภาระงานอกัษรสารจำานวน ๖ ชดุ (๗๒ แผ่น) ภายใต้สภาพแวดล้อมใน
ตู้ทดสอบที่ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกินร้อยละ ๖๐ จับเวลาที่ใชใ้นการพิมพ์ภาระงานอกัษรสาร
และบันทึกเป็นค่าสมรรถนะในการพิมพ์งานของตัวอยา่งทดสอบก่อนผ่านภาวะชื้น

– ช่วงที่ ๒ ปิดตวัอย่างทดสอบ และปลดแหล่งจา่ยแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับออกจากตัวอยา่งทดสอบ
และวางตัวอย่างไว้ในตู้ทดสอบต่อ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ ๒ ชั่วโมง

– ชว่งที่ ๓ เพิ่มความชื้นสัมพทัธ์ภายในตู้ทดสอบจากร้อยละ ๖๐ เป็นร้อยละ ๙๐ ภายในระยะเวลา ๑
ชั่วโมง

– ช่วงที่ ๔ เมื่อความชื้นสัมพทัธ์ภายในตู้ทดสอบเพิ่มข้ึนถึงระดับร้อยละ ๙๐ โดยไม่มีการควบแน่น ให้เริ่ม
นับเวลาในการผ่านความชื้นของตัวอยา่งทดสอบ เป็นระยะเวลาต่อเน่ืองไป ๔๘ ช่ัวโมง

– หลังจากผ่านภาวะชื้น สั่งให้ตัวอยา่งทดสอบพิมพ์ภาระงานอกัษรสารจำานวน ๖ ชุด (๗๒ แผ่น) ทันที 
ภายใต้สภาพแวดล้อมในตู้ทดสอบที่ควบคุมความชื้นสัมพทัธ์ร้อยละ ๙๐ จับเวลาที่ใช้ในการพิมพ์ภาระ
งานอักษรสาร และบันทึกเป็นค่าสมรรถนะในการพิมพ์งานของตวัอย่างทดสอบหลังผ่านภาวะชื้น

หมายเหตุ ๑ การผ่านความชื้นช่วงที่ ๒ ช่วงที่ ๓ และช่วงที่ ๔ ต้องเอากระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ทดสอบออกมาจาก
ตู้ทดสอบ และเอากลับเข้าไปในการทดสอบสมรรถนะของตัวอย่างทดสอบหลังผ่านความช้ืน

หมายเหตุ ๒ ในการทดสอบ หากผู้ผลิตกำาหนดใหด้ำาเนินการทดสอบด้วยงานพิมพ์กราฟิกดว้ย ให้ผู้ทดสอบรวมภาระงาน
วิจิตรศิลป์เข้ากับภาระงานอักษรสารในทุกลำาดับการทดสอบด้วยอัตราส่วนภาระงานอักษรสารจำานวน ๔
ชุด (๔๘ แผ่น) และภาระงานวิจิตรศิลป์จำานวน ๓ ชุด (๒๔ แผ่น) ของจำานวนชุดในแต่ละลำาดับงานพิมพ์
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ความชื้นสัมพัทธ์
(ร้อยละ)

เวลา

๖๐

๙๐

๒ ช่ัวโมง ๔๘ ช่ัวโมง

ช่วงท่ี ๑ ช่วงท่ี ๒

๑ ชั่วโมง

ช่วงท่ี ๓ ช่วงท่ี ๔

๒ ชั่วโมง

รูปท่ี ๑ กราฟแสดงความช้ืนสัมพัทธ์สำาหรับการทดสอบ

๘. การประเมินผลการทดสอบ

ให้ประเมินผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถของความทนทานต่อความชื้น โดยแบ่งระดับตามลักษณะ
ความเบี่ยงเบน หรือความสูญเสียความสามารถในการทำางานของบริภัณฑพ์ิมพ์ทีต่รวจพบได้หลังจากผ่าน
ภาวะชื้นเป็น ๕ ระดับ ดังน้ี
ระดับ ๔ ตวัอย่างทดสอบสามารถพิมพ์งานได้ครบจำานวนแผ่นตามที่กำาหนดไว้ สมรรถนะ (ความเรว็) ใน

การทำางานหลังผ่านความชื้นเมื่อเปรียบเทียบกับสมรรถนะในการทำางานก่อนผ่านความชื้น ต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และคุณภาพงานพิมพ์เท่ากับร้อยละ ๑๐๐

ระดับ ๓ ตัวอย่างทดสอบสามารถพิมพ์งานได้ครบจำานวนแผ่นตามที่กำาหนดไว้ สมรรถนะในการทำางาน
หลังผ่านความชื้นเปรียบเทียบกับสมรรถนะในการทำางานก่อนผ่านความชื้น น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
และคุณภาพงานพิมพ์เท่ากับรอ้ยละ ๑๐๐

ระดับ ๒ ตัวอย่างทดสอบสามารถพิมพ์งานได้ครบจำานวนแผ่นตามที่กำาหนดไว้ สมรรถนะในการทำางาน
หลังผ่านความชื้นเปรียบเทียบกับสมรรถนะในการทำางานก่อนผ่านความชื้นน้อยกวา่ร้อยละ ๙๐
และมีผลกระทบต่อคุณภาพงานพิมพ์ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ระดับ ๑ ตัวอย่างทดสอบสามารถพิมพ์งานได้ครบจำานวนแผ่นตามที่กำาหนดไว้ สมรรถนะในการทำางาน
หลังผ่านความชื้นเปรียบเทียบกับสมรรถนะในการทำางานก่อนผ่านความชื้นน้อยกวา่ร้อยละ ๙๐
และมีผลกระทบต่อคุณภาพงานพิมพ์น้อยกว่ารอ้ยละ ๙๐

ระดับ ๐ ตัวอย่างทดสอบไม่สามารถพิมพ์งานได้จนครบจำานวนแผ่นตามที่กำาหนดไว้  หรือตัวอยา่ง
ทดสอบชำารดุเสียหาย
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หมายเหตุ  คุณภาพงานพิมพ์พิจารณาจากสัดส่วนงานท่ีพิมพ์ได้ไม่ผิดเพีย้นต่อจำานวนงานพิมพ์ทั้งหมด (๗๒ แผ่น) โดย
ใช้การตรวจพินิจ

๙. รายงานผลการทดสอบ

รายงานผลการทดสอบ ประกอบดว้ยรายละเอียดดังต่อไปน้ี

๙.๑ ข้อมูลทั่วไป

๙.๑.๑ ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ

๙.๑.๒ วันที่ทำาการทดสอบ

๙.๑.๓ สภาพแวดล้อมของการทดสอบ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น

๙.๑.๔ แรงดันไฟฟา้ที่ใช้ในการทดสอบ
๙.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับตวัอย่างทดสอบ

รายละเอียดของบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เครื่องหมายการคา้ที่จด
ทะเบียน รุ่นอ้างอิง หมายเลขประจำาเครื่องของบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล และบริภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง

๙.๓ ระดับความชื้นสูงสุดที่บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลทนได้ ตามผู้ผลิตระบุ

๙.๔ รายละเอียดบริภัณฑ์คอมพิวเตอรท์ี่ใช้ในการทดสอบ ยี่ห้อ รุ่น  ระบบปฏิบัตกิาร (operating system,
OS) โปรแกรมประยุกต์ (application software) ชุดโปรแกรมขับสว่นประกอบเชิงหน้าที่ (driver
software) ที่ใช้ และการตั้งคา่ตา่ง ๆ ของบริภัณฑ์

๙.๕ รายละเอียดของรูปแบบการจัดวางบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลและบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในขณะทำาการ
ทดสอบ และ รูปถ่าย (หากทำาได้)

๙.๖ เกณฑ์ความสามารถของความทนทานต่อความชื้นของบริภัณฑ์พมิพ์แบบดิจิทัลที่ไดร้ับภายหลังการ
ทดสอบ

๙.๗ หากบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลไดร้ับเกณฑ์ความสามารถของความทนทานต่อสภาพแวดล้อมความชื้นตำ่า
กว่าระดับ ๓ ให้ระบุสาเหตุที่ท ำาให้บริภัณฑ์พมิพ์แบบดิจิทัลไดร้ับเกณฑ์ ความสามารถของความ
ทนทานต่อสภาพแวดล้อมความชื้นตำ่ากว่าระดับ ๓ ในรายงานผลการทดสอบ
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ภาคผนวก ก. ตัวอย่างรูปแบบรายงานผลการทดสอบ

รายงานผลการทดสอบ

ห้องปฏบิัติการทดสอบ
………………………………….………………………..
………………………………….………………………..

หมายเลขรายงาน
หมายเลขเคร่ืองตัวอย่าง
ช่ือและที่อยู่ของลกูค้า
มาตรฐาน/วธิีการทดสอบ
วันที่รับตัวอย่างทดสอบ
วันที่ดำาเนินการทดสอบ

ผู้ทดสอบ
..............................................................................

(......................................................)

ผู้รับรองรายงาน
..............................................................................

(......................................................)

รายละเอียดของตัวอย่างทดสอบ
เคร่ืองหมายการค้า : …................................................................. รุ่น : …............................................…………..

หมายเลขอ้างอิง : …..................................................หมายเลขประจำาเคร่ือง : ..............................................….

ระดับเกณฑ์ความชื้นสูงสุดที่บริภัณฑ์ทนได้ : …………………...…..…..
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รายละเอียดของฐานทดสอบ
รายละเอียดด้านฮาร์ดแวร์
เคร่ืองหมายการค้า : …...................................................................... รุ่น : ….............….......................…………
หมายเลขอ้างอิง : …..............................................หมายเลขประจำาเคร่ือง : ..................................................….

สว่นประกอบเชิงหน้าที่ที่ประกอบเป็นฐานทดสอบ
ลำาดับที่ สว่นประกอบเชิงหน้าที่ รายละเอียดของส่วนประกอบเชิงหน้าที่

๑ หน่วยประมวลผลกลาง เคร่ืองหมายการค้า

รุ่น

หมายเลขอ้างอิง

หมายเลขประจำาเคร่ือง

๒ แผงวงจรหลัก เคร่ืองหมายการค้า

รุ่น

หมายเลขอ้างอิง

หมายเลขประจำาเคร่ือง

๓ อื่น ๆ

รายละเอียดด้านซอฟต์แวร์

ลำาดับที่ ซอฟต์แวร์ รายละเอียดของซอฟต์แวร์
๑ ระบบปฏิบัติการ เคร่ืองหมายการค้า

รุ่น

๒ โปรแกรมขับ
    แผงวงจรหลัก เคร่ืองหมายการค้า

รุ่น

    หน่วยประมวลผลภาพ เคร่ืองหมายการค้า
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ลำาดับที่ ซอฟต์แวร์ รายละเอียดของซอฟต์แวร์
รุ่น

    หน่วยประมวลผล
    เสียง

เคร่ืองหมายการค้า

รุ่น

อื่น ๆ

๓ โปรแกรมประยุกต์ เคร่ืองหมายการค้า

รุ่น

โปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ

รายละเอียดของกระดาษที่ใช้ทดสอบ
เคร่ืองหมายการค้า : …...................................................................... รุ่น : ….......................................…………
นำ้าหนัก : ….............................. ขนาด : ….................................. ประเภท / ชนิด : …..............................…….

ภาวะสำาหรับการทดสอบ
อุณหภูมิ : .........................................................…………  ความชื้นสัมพัทธ์ : .....................…....….............……..

ผลการทำางานของตัวอย่างทดสอบหลังผ่านความช้ืน

การทำางานของตัวอย่างทดสอบ [   ] ปกติ
[   ] พบความเบ่ียงเบนในการทำางาน
[   ] สูญเสียความสามารถในการทำางาน

ลักษณะความเบ่ียงเบนหรือสูญเสียความสามารถในการ
ทำางาน

การทำางานของตัวอย่างทดสอบ [   ] ปกติ
[   ] พบความเบ่ียงเบนในการทำางาน
[   ] สูญเสียความสามารถในการทำางาน

การปฏิบัติเมื่อตัวอย่างทดสอบพบความเบ่ียงเบนหรือสูญ
เสียความสามารถในการทำางาน

๑๑/๒๑
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ผลการทดสอบ

เกณฑ์ความสามารถของความทนทานต่อความชื้น

รูปแบบการจดัวางตัวอย่างทดสอบ

แสดงรูปแบบการจัดวางตัวอย่างทดสอบ

รูปที่ ๑ รูปแบบการจัดวางตัวอย่างทดสอบ

ภาพถ่ายของตัวอย่างทดสอบ

แสดงภาพถ่ายของตัวอย่างทดสอบ

รูปที่ ๒  (ระบุช่ือหรือตำาแหนง่ของรูปถ่าย)

๑๒/๒๑
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ภาคผนวก ข. ภาระงานมาตรฐานสำาหรับการทดสอบ

ข.๑ ภาระงานอักษรสาร
ประกอบด้วยข้อมูลประเภทข้อความ รูปภาพ แผนภูมิ โดยทีรู่ปภาพเป็นแบบความละเอียดไม่สูงและ
สดัส่วนข้อความมากกวา่รูปภาพ ชดุงานทดสอบประกอบดว้ยไฟล์ทดสอบ ๓ ไฟล์ คือ เอกสารข้อความ
เอกสารตารางคำานวณ เอกสาร PDF (portable document format) ตามตารางที่ ข.๑ และตวัอยา่ง
ของไฟล์ให้ไวใ้นรูปที่ ข.1

ตารางท่ี ข.๑ ภาระงานอักษรสาร
ประเภทของกลุ่มภาระงาน ไฟล์ภาระงานมาตรฐาน ขนาด / MD5

ภาระงานอักษรสาร
office.odt 57 kB / 40fae8606aa7c828ce9995fad3575b5c

office.ods 29 kB / f6debfaefa8c54bf47a2aa6062c49e20
office.pdf 342 kB / 55ad8b0a270b828afc81c24912a59427

หมายเหตุ ภาระงานมีใหด้าวน์โหลดท่ี http://www.nectec.or.th/standard

๑๓/๒๑
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office.odt

office.ods

office.pdf

รูปท่ี ข.1 ตัวอยา่งภาระงานอักษรสาร

๑๔/๒๑
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ข.๒ ภาระงานวิจติรศิลป์
ภาระงานประกอบด้วยข้อมูลประเภทข้อความ รูปภาพ แผนภูมิ อาจมีรูปภาพความละเอียดสูง และ
สัดสว่นรูปภาพมากกว่าข้อความ ชุดงานทดสอบประกอบด้วยภาระงาน ๒ ภาระงาน คือ เอกสารน ำา
เสนองาน และเอกสารพีดีเอฟ (PDF) ตามตารางที่ ข.๒ และตัวอยา่งของไฟล์ให้ไวใ้นรูปที่ ข.2

ตารางท่ี ข.๒ ภาระงานวิจิตรศิลป์
ประเภทของกลุ่มภาระงาน ไฟล์ภาระงานมาตรฐาน ขนาด / MD5

ภาระงานวิจิตรศิลป์
graphic.odp 7.86 MB / 

96298cbb8235035bc2a788edb279b994

graphic.pdf 6.48 MB / 
3baa177d88ae0b83226307b013a1f6c3

หมายเหตุ ภาระงานมีใหด้าวน์โหลดท่ี http://www.nectec.or.th/standard

graphic.odp

graphic.pdf

รูปท่ี ข.2 ตัวอยา่งภาระงานวิจิตรศิลป์

๑๕/๒๑
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ภาคผนวก ค. ตัวอย่างงานพิมพท์ี่ผิดเพี้ยน

ค.๑ ความเข้มของสีบนงานพิมพ์จางลงเฉพาะสว่น

รูปท่ี ค.๑ ตัวอยา่งงานพิมพ์ท่ีความเข้มของสีจางลงเฉพาะส่วน

ค.๒ งานพิมพ์มีรอยหมึกเลอะบนหน้ากระดาษ

รูปท่ี ค.๒ ตวัอย่างงานพิมพ์ท่ีมรีอยหมกึเลอะบนหน้ากระดาษ

ค.๓ งานพิมพ์มีจดุซีดจาง หรือรอยขาดหาย

รูปท่ี ค.๓ ตัวอยา่งงานพิมพ์ท่ีมีจุดซีดจาง หรือรอยขาดหาย

๑๖/๒๑
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ค.๔ งานพิมพ์มีเส้นแนวตั้งปรากฏข้ึนบนหน้ากระดาษ

รูปท่ี ค.๔ ตวัอย่างงานพิมพ์ท่ีมีเส้นแนวตั้งปรากฏข้ึนบนหน้ากระดาษ

ค.๕ งานพิมพ์มีจดุแถบเป้ือนเป็นแนวตั้งกลางหน้ากระดาษ

รูปท่ี ค.๕ ตัวอยา่งงานพิมพ์ท่ีมีจุดแถบเป้ือนเป็นแนวตั้งกลางหน้ากระดาษ

ค.๖ งานพิมพ์มีแถบสีขาวขนาดใหญพ่าดเป็นแนวนอนบนหน้ากระดาษ

รูปท่ี ค.๖ ตวัอย่างงานพิมพ์ท่ีมีแถบสีขาวขนาดใหญ่พาดเป็นแนวนอนบนหน้ากระดาษ

๑๗/๒๑
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ค.๗ งานพิมพ์ที่มรีอยซำ้า ๆ เกิดข้ึนเป็นช่วง ๆ

รูปท่ี ค.๗ ตวัอย่างงานพิมพ์ท่ีมรีอยซำ้า ๆ เกิดข้ึนเป็นช่วง ๆ

ค.๘ งานพิมพ์ที่มีอักขระที่ผิดเพี้ยนบนหน้ากระดาษ

รูปท่ี ค.๘ ตวัอย่างงานพิมพ์ท่ีมีอกัขระท่ีผิดเพ้ียนบนหน้ากระดาษ

ค.๙ งานพิมพ์มีผงหมึกกระจายด้านหลัง

รูปท่ี ค.๙ ตวัอย่างงานพิมพ์ท่ีมีผงหมกึกระจายดา้นหลัง

๑๘/๒๑
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ค.๑๐ งานพิมพ์พื้นหลังขาวดำาหรือพื้นหลังสีมีจำานวนแรเงาของงานพิมพ์มากจนไม่อาจรับได้

รูปท่ี ค.๑๐ ตวัอย่างงานพิมพ์พ้ืนหลังขาวดำาหรือพ้ืนหลังสีมีจำานวนแรเงาของงานพิมพ์มากจนไม่อาจรับได้

ค.๑๑ งานพิมพ์ที่มรีอยหมึกหยดบนงานพิมพ์

รูปท่ี ค.๑๑ ตวัอย่างงานพิมพ์ท่ีมรีอยหมกึหยด

ค.๑๒ งานพิมพ์ที่มีลายเส้นสีดำาปรากฏข้ึนเป็นแนวขวางทั้งหน้ากระดาษ

รูปท่ี ค.๑๒ ตัวอยา่งงานพิมพ์ท่ีมีลายเส้นสีดำาปรากฏข้ึนเป็นแนวขวางท้ังหน้ากระดาษ

๑๙/๒๑
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ค.๑๓ งานพิมพ์ที่หมึกไม่ตดิหน้ากระดาษ เกิดคราบหมึกได้โดยงา่ยเมื่อไปสัมผัส

รูปท่ี ค.๑๓ ตัวอยา่งงานพิมพ์ท่ีหมึกไม่ตดิหน้ากระดาษ

ค.๑๔ งานพิมพ์มีลาฟยเส้นหรือแถบที่เป็นสีขาวพาดเป็นแนวตั้ง

รูปท่ี ค.๑๔ ตัวอยา่งงานพิมพ์ท่ีมีลายเส้นหรือแถบท่ีเป็นสีขาวพาดเป็นแนวตั้ง

ค.๑๕ งานพิมพ์ที่สีของงานพิมพ์ค่อย ๆ จาง

รูปท่ี ค.๑๕ ตวัอย่างงานพิมพ์ท่ีมสีีค่อย ๆ จาง

____________________________________________

๒๐/๒๑
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คณะทำางาน

ท่ีปรึกษา
นายพันธ์ศักดิ์   ศิรริัชตพงษ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นายสุธี   ผู้เจริญชนะชัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

คณะทำางาน ด้านวิชาการ
นายสมเดช   แสงสุรศักดิ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นายพจิักษ์   เพิ่มประเสริฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นายสุรพงษ์   แซ่เจียม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นายถิรเจต   พันพาไพร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นางสาวธัญลักษณ์   ยิ้มย่อง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นางสาวปัญญดา   ฤกษ์มังกร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นางสาวอรธินี   พยัคฆะญาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

คณะทำางาน ดา้นบรรณาธิการ

นางสมพร   กิ่งทอง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

๒๑/๒๑


	๑. ขอบข่าย
	๒. บทนิยาม
	๒.๑ บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล (digital printing equipment) หมายถึง บริภัณฑ์ที่มีความสามารถในการพิมพ์แบบดิจิทัลได้ ซึ่งประสงค์ให้ใช้งานในสำนักงานหรือที่พักอาศัย และต้องสามารถต่อเชื่อมเพื่อสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ได้
	๒.๒ ตัวอย่างทดสอบ หมายถึง ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบซึ่งต้องเป็นตัวแทนของบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลที่ ผู้ใช้ได้รับ หรือต้องเป็นบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลจริงซึ่งพร้อมส่งมอบให้แก่ผู้ใช้
	๒.๓ โปรแกรมขับ (program driver) หมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้กำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อ แบบวิธีในการรับส่งข้อมูลและคำสั่ง ระหว่างบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลกับคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมนี้
	๒.๔ ตู้ทดสอบ (test chamber) หมายถึง ตู้หรือห้องที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้
	๒.๕ ช่องต่ออนุกรมอเนกประสงค์ (universal serial bus, USB) หมายถึง ช่องทางต่อเชื่อมอนุกรมเพื่อการสื่อสารแบบอเนกประสงค์ สามารถใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “USB”
	๒.๖ สถานะปริยาย (default status) หมายถึง ฮาร์ดแวร์ และการปรับตั้งค่าซอฟต์แวร์ของฐานทดสอบเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้
	๒.๗ ค่าปริยาย (default) หมายถึง ค่าตั้งต้นของฮาร์ดแวร์ และ/หรือซอฟต์แวร์ที่ปรับตั้งมาจากผู้ผลิต หรือถูกปรับตั้งตามวิธีการที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
	๒.๘ ฐานทดสอบ (test platform) หมายถึง ชุดฮาร์ดแวร์และชุดซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับทดสอบหรือร่วมทดสอบกับตัวอย่างทดสอบ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์จับเวลา
	๒.๑๐ ผู้ใช้ (user) หมายถึง ผู้ใช้งาน หรือผู้สั่งงานบริภัณฑ์ โดยให้ถือว่าผู้ใช้ไม่ได้รับการฝึกอบรมการใช้งานหรือควบคุมบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล
	๒.๑๑ ผู้ผลิต (manufacturer) หมายถึง ผู้ทำ ผู้สร้าง ผู้ประกอบ หรือผู้ดัดแปลงบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล
	๒.๑๒ สถานะตั้งต้นสำหรับการทดสอบ (initial state for testing) หมายถึง สถานะของฐานทดสอบที่เชื่อมต่อฐานทดสอบบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล และมีการปรับตั้งค่าซอฟต์แวร์ของฐานทดสอบเพิ่มเติมจากค่าปริยายในลักษณะที่จะให้ประสิทธิภาพสูงสุด

	๓. แนวทางการทดสอบ
	๔. ภาวะสำหรับการทดสอบ
	๔.๑ สภาพแวดล้อมสำหรับการทดสอบ
	ความชื้นสัมพัทธ์ตลอดการทดสอบมีค่าตามที่กำหนดในวิธีทดสอบ
	อุณหภูมิโดยรอบตลอดการทดสอบ ๒๗ องศาเซลเซียส ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ๒ องศา

	๕. เครื่องทดสอบ
	๕.๑ ตู้ทดสอบ
	๕.๒ แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

	๖. การเตรียมการทดสอบ
	๖.๑ ฐานทดสอบ
	๖.๒.๒ การใช้ดิสก์อิมเมจ (disk image) เพื่อสร้างฐานทดสอบ
	๖.๒.๓ สถานะเริ่มต้นสำหรับการทดสอบ

	๖.๓ การตั้งค่าตัวอย่างทดสอบ
	๖.๔ การจัดวางตัวอย่างทดสอบ
	๖.๕ รายละเอียดอื่น ๆ ของบริภัณฑ์พิมพ์
	๖.๖ กระดาษที่ใช้สำหรับการทดสอบ
	๖.๗ ไฟล์ทดสอบและโปรแกรมประยุกต์สำหรับทดสอบ
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