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๑. ขอบข่าย
เอกสารน้ี อธิบายและให้วิธีการประเมิน และระบุคุณลักษณะที่ต้องการด้านความทนทานต่อสภาพแวดล้อม
สำาหรับบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ซ่ึงประสงค์ให้ใช้ในสำานักงานหรือทีพ่ักอาศัย ให้
เป็นไปในลักษณะเดียวกัน เพื่อให้บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสว่นประกอบเชิงหน้าที่มีความเหมาะสมต่อ
การใช้งานในสภาพแวดล้อมปกติของประเทศไทย   โดยไม่จ ำาเป็นต้องกำาหนดให้ผู้ใช้จดัให้มีการเตรียมการ
เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อม สำาหรับใช้งานเพิ่มเติม
วิธีดำาเนินการตา่งๆ กำาหนดไว้สำาหรับการตรวจสอบความทนทานของบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสว่น
ประกอบเชิงหน้าท่ี ที่ทำางานภายใต้ภาวะแวดล้อมที่มีความสั่นสะเทือนขณะ ผู้ใช้เคลื่อนที่หรือโดยสารอยู่บน
ยานพาหนะ และการตกกระแทกที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนย้ายบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วน
ประกอบเชิงหน้าที่ สภาพแวดล้อมสำาหรับการทดสอบ และการประเมินผลการทดสอบให้เป็นในแนวทาง
เดียวกัน
เอกสารน้ีกำาหนดข้ึนโดยใช้ ข้อมูลจากผู้ใช้ และเอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง
– มอก. 1195-2536  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม เครือ่งใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้

กับแหล่งจ่ายไฟฟา้ประธาน สำาหรับใช้ในทีอ่ยู่อาศัยและงานทัว่ไปที่มีลักษณะคล้ายกันเฉพาะดา้นความ
ปลอดภัย

– มอก. 1561-2548  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความ
ปลอดภัย : ข้อกำาหนดทั่วไป

– มอก. ๒3๘๐ เล่ม ๒(3๒)-2557  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบทางสภาพ
แวดลอ้ม เล่ม ๒(3๒) การทดสอบ – การทดสอบ Ed : การตกอิสระ

– IEC 60068-1 Ed. 7.0  Environmental testing - Part 1: General and guidance
– IEC 60068-2-32 Ed. 2.0  Environmental testing. - Part 2-32: Tests. Test Ed: Free fall 
– IEC 60068-2-64 Ed. 2.0  Environmental testing - Part 2-64: Tests - Test Fh: Vibration, 

broadband random and guidance

๒. บทนิยาม
๒.๑ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร ์หมายถงึ ชดุสำาเรจ็ของ คอมพวิเตอรส์ว่นบคุคล (personal computer : PC)

ค อ ม พ วิ เ ต อ ร แ์ บ บ พ ก พ า  (mobile computer/notebook computer/laptop computer)
คอมพิวเตอร์สถานีงาน (workstation computer)  คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server computer)

๒.๒ สว่นประกอบเชิงหน้าที่ (functional part) หมายถึง สว่นประกอบของบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ทำา
หน้าที่เฉพาะหน้าทีใ่ดหน้าที่หนึ่ง เช่น แผงแป้นอักขระ (keyboard) เมาส์ (mouse) จอภาพ กา้น
ควบคุม (joystick) หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit : CPU) หน่วยขับจานบันทึก
แบบแข็ง (hard disk drive) แผ่นวงจรโมเด็ม (modem card) แผ่นวงจรข่ายงานบริเวณเฉพาะที่
(LAN card) มอดูล (module) หน่วยจา่ยกำาลังไฟฟา้ (power supply unit) พดัลมระบายความร้อน

๒/๑๘
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๒.3 บริภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง (associated equipment) หมายถึง บริภัณฑ์หรือเครื่องสำาเรจ็อื่นที่ชว่ยเสริมการ
ใช้งานของบริภัณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละส่วนประกอบเชิงหน้าท่ี

๒.๔ ตัวอยา่งทดสอบ หมายถึง ตวัอย่างที่ใชท้ดสอบซึ่งต้องเป็นตัวแทนของบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วน
ประกอบเชิงหน้าที่ที่ผู้ใช้ได้รับ หรือต้องเป็นบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่จริงซึ่ง
พร้อมส่งมอบให้แกผู้่ใช้

๒.๕ ผู้ผลิต หมายถึง ผู้ทำา ผู้สร้าง  ผู้ประกอบ หรือผูด้ัดแปลงบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสว่นประกอบเชิง
หน้าท่ี
หมายเหตุ ใน พระราชบัญญัติ (พรบ.) หรือเอกสารของสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) อาจใช้

คำาท่ีแตกต่างกัน เช่น ผู้ทำา

๒.๖ ผู้ใช้  หมายถึง ผู้ใช้งาน หรือผู้สั่งงานบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสว่นประกอบเชิงหน้าที่ โดยให้ถือว่าผู้
ใช้ไม่ไดร้ับการฝึกอบรมการใช้งานหรือควบคุมบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าท่ี

๒.๗ บริภัณฑ์เคลื่อนย้ายได้ (movable equipment) หมายถึง บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
เชิงหน้าท่ีซ่ึง
– มีมวลไม่เกิน ๑๘ กิโลกรัม และไม่ยึดกับที่ หรือ
– บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ที่มีล้อ ลูกล้อหรืออุปกรณ์อื่น ทีช่่วยการเคลื่อน

ย้ายโดยผู้ใช้เครื่องตามที่ต้องการใช้งานที่เจตนา
๒.๘ บริภัณฑ์มือถือ (hand-help equipment) หมายถึง บริภัณฑ์เคลื่อนย้ายได้หรือชิ้นส่วนของบริภัณฑ์

คอมพิวเตอร์และสว่นประกอบเชิงหน้าท่ีที่มีเจตนาให้ถือไว้ในขณะใช้งานปกติ
๒.๙ บริภัณฑ์ขนย้ายได้ (transportable equipment) หมายถึง บริภัณฑ์เคลื่อนย้ายได ้ที่มีเจตนาให้ผู้ใช้

ขนไปมาเป็นประจำา
๒.๑๐ บริภัณฑ์ประจำาที่ (stationary equipment) หมายถึง บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสว่นประกอบเชิง

หน้าท่ีซ่ึงไม่ใช่บริภัณฑ์เคลื่อนย้ายได ้
๒.๑๑ บริภัณฑ์ฝังใน (equipment for building-in) หมายถึง บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิง

หน้าทีท่ี่มีเจตนาให้ตดิตั้งในชอ่งที่เตรียมไว้ เช่น ในผนังหรือทีต่ิดตั้งอื่นซึ่งคล้ายกัน โดยทั่วไปบริภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และสว่นประกอบเชิงหน้าท่ีแบบฝังในไม่มีเปลือกหุ้มทุกดา้น ซ่ึงบางด้านได้รับการป้องกัน
ภายหลังการตดิตั้ง

๒.๑๒ จิ๊ก หรือ ฟิกเจอร์ (jig or fixture) หมายถึง เครื่องมือที่สรา้งขึ้นมาเพื่อใช้ในการกำาหนดตำาแหน่ง ยดึจับ
รองรับตวัอย่างทดสอบทีต่ิดตั้งบนเครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน

๓. แนวทางทดสอบ
การทดสอบความทนทานสภาพแวดล้อมด้านความสั่นสะเทือนและการตกกระแทกของบริภ ัณฑ์
คอมพิวเตอร์และสว่นประกอบเชิงหน้าที่นี้เป็นการทดสอบเฉพาะแบบ (type test)   มีหลักการคือ นำา
บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสว่นประกอบเชิงหน้าที่มาผ่านสภาพแวดล้อมที่มีความสั่นสะเทือนและการตก

3/๑๘
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กระแทก ระยะเวลา และอุณหภูมิ ตามที่ก ำาหนดไว้ในเอกสารนี้ จากนั้นจึงนำามาตรวจสอบ และประเมิน
ผลกระทบที่เกิดกับบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าท่ี

๔. ภาวะสำาหรับการทดสอบ
ต้องควบคุมภาวะโดยรอบของตัวอยา่งทดสอบให้มีค่าดังน้ี
– ความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ ๙๐ โดยทีค่วามชื้นสัมพทัธ์ที่ต ำาแหน่งที่ตดิตั้งตวัรับรู้ (sensor) ต้องมีคา่

ความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 3 และความชื้นสัมพัทธ์ทีต่ำาแหน่งอื่น ๆ ต้องมีค่าความคลาดเคลื่อน
ไม่เกินร้อนละ ๖ โดยไม่มีการควบแน่น

– อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ความคลาดเคลื่อน (tolerance) ไม่เกิน ๒ องศาเซลเซียส
– ความเร็วลม ไม่เกิน ๒ เมตรต่อวินาที

๕. เคร่ืองทดสอบ
๕.๑ เครื่องสั่น

– คา่ความหนาแน่นสเปกตรัมความเร่ง (acceleration spectral density : ASD) ที่เกดิขึ้นจริง ซึ่ง
อ่านไดจ้ากตัวควบคุมเครื่องสั่นสะเทือน ต้องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 3 เดซิเบล ในช่วงความถ่ีที่
ทดสอบ (f1 และ f2) 

– คา่ตวัประกอบยอดคลื่น (crest factor) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของค่าแรงสั่นสะเทือนสูงสุด (peak
value) หารด้วยคา่แรงสั่นสะเทือนรากกำาลังสองเฉลี่ย (rms value) ต้องมีคา่ไม่น้อยกวา่ 3

๕.๒ พื้นทดสอบ
พื้นผิวในแนวระดับประกอบด้วยไม้เนื้อแข็งที่มีความหนาอยา่งน้อย ๑3 มิลลิเมตร ตดิตั้งบนไม้อัดสอง
ชั้น แต่ละชั้นหนา ๑๙ มิลลิเมตร ถึง ๒๐ มิลลิเมตร ทั้งหมดรองรับด้วยพื้นคอนกรตีหรือพื้นที่ไม่สะท้อน
ที่เทียบเท่ากัน

๖. การเตรียมการทดสอบ
๖.๑ การเตรียมตวัอย่างทดสอบ

๖.๑.๑ ตัวอยา่งทดสอบต้องอยูใ่นสภาพเรียบร้อย ไม่มีร่องรอยของความเสียหาย เช่น รอยแตก รอยบุบ

๖.๑.๒ การทำางานของตวัอย่างทดสอบต้องอยู่ในภาวะปกติ
๖.๒ ระบบปฏิบัติการ (operating system : OS) และโปรแกรมประยุกต์ (application software)

ให้ทดสอบโดยใช้ระบบปฏิบัตกิารและโปรแกรมประยุกต์ทีต่ิดตั้งมากับตวัอยา่งทดสอบ หากตัวอยา่ง
ทดสอบไม่ไดต้ิดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ไว้ ให้เลือกใชร้ะบบปฏิบัติการและโปรแกรม
ประยุกต์ที่สามารถทำางานกับภาระงานที่กำาหนดไว้ได้  ตวัอย่างระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยกุต์
ให้ไว้ในภาคผนวก ก.

๔/๑๘
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๖.3 ภาระงานทดสอบ
ให้ใช้ไฟลท์ดสอบในรูปแบบมาตรฐานเปิดเป็นภาระงานในการทดสอบ ตัวอย่างของไฟล์มาตรฐานที่
เลือกได้ให้ไวใ้นภาคผนวก ข.
กรณีที่โปรแกรมประยุกต์จำาเป็นต้องใช้ไฟล์ในรูปแบบอื่น  อนุญาตให้แปลงไฟลใ์นรูปแบบมาตรฐานเปิด
ที่เป็นภาระงานในการทดสอบเป็นไฟล์ในรูปแบบที่เหมาะกับโปรแกรมประยุกต์น้ันได้

๖.๔ สมรรถนะในการทำางานตั้งต้น
ประเมินสมรรถนะในการทำางานตั้งต้นของตวัอย่างทดสอบ โดยใช้วธิีทดสอบและการประเมินสมรรถนะ
ของ เอกสารวธิกีารประเมินสมรรถนะ สำาหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสว่นประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม
3 การคำานวณและการประมวลผลข้อมูล บันทึกผลการทดสอบที่ได้เป็นสมรรถนะในการท ำางานตั้งต้น
ของตวัอย่างทดสอบ

๗. วิธีทดสอบ
๗.๑ การเลือกวธิีทดสอบสำาหรับตัวอยา่งทดสอบ

๗.๑.๑ สำาหรับบริภัณฑ์มือถือ และบริภัณฑ์ขนย้ายได ้ให้ทดสอบความสั่นสะเทือนและการตกกระแทก

๗.๑.๒ สำาหรับบริภัณฑ์เคลื่อนย้ายได ้ที่มีนำ้าหนักไม่เกิน ๑๘ กิโลกรัม ให้ทดสอบเฉพาะการตกกระแทก
๗.๒ การทดสอบความสั่นสะเทือน

๗.๒.๑ ตดิตั้งตัวอยา่งทดสอบโดยใชจ๊ิ้กหรือฟิกเจอร ์ยดึติดตวัอย่างทดสอบอยา่งมั่นคงบนเครื่องสั่น

๗.๒.๒ จัดเตรียมตัวอยา่งทดสอบอยู่ในภาวะทำางาน โดยเลือกใช้ภาระงานทดสอบตามภาคผนวก ข. หรือ
ซอฟต์แวร์เพื่อให้มีลักษณะการทำางานเป็นไปตามข้อกำาหนดการทดสอบตามภาคผนวก ค. ในกรณีที่
ตัวอยา่งทดสอบเป็นส่วนประกอบเชิงหน้าท่ีตั้งคา่ภาวะการทำางานตามภาคผนวก ง.

๗.๒.3 การทดสอบความสั่นสะเทือนก ำาหนดให้เป็นการทดสอบการสั่นสะเทือนแบบสุ่ม (random
vibration test) โดยกำาหนดให้ทดสอบภายใต้ภาวะดังต่อไปน้ี

๗.๒.3.๑ พิสัยความถ่ี (frequency range) มีค่าระหว่าง ๑๐ เฮริตซ์ (f1) ถึง ๑๕๐ เฮริตซ์ (f2) โดยมี
ตำาแหน่งการเปลี่ยนแปลง (break point) ความหนาแน่นสเปกตรัมความเร่ง ดังตารางที่ ๑

๗.๒.3.๒ คา่รากกำาลังสองเฉลี่ยของความเร่ง (arms) มีคา่ ๖.๗3 เมตรต่อวินาทีกำาลังสอง หรือเท่ากับ 
๐.๖๘๕๘ g (เมื่อ g เป็นค่าแรงโน้มถ่วงของโลก เท่ากับ ๙.๘๑ เมตรต่อวินาทีกำาลังสอง)

๗.๒.3.3 ทดสอบสามแกน แต่ละแกนใชร้ะยะเวลาในการทดสอบ 3๐ นาที

๕/๑๘
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ตารางท่ี ๑ ภาวะทดสอบ (ตำาแหน่งการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นสเปกตัมความเรง่)
ความถีท่ี่ ๑

(Hz)
ความหนาแน่น

สเปกตรัม
ความเร่งความถี่

ท่ี ๑
 (g2/Hz)

ความถี่ a
(Hz)

ความถี่ b
(Hz)

ความหนาแน่น
สเปกตรัมความเร่ง
ในช่วงพิสัยความถี่

a และ b
 (g2/Hz)

ความถีท่ี่ ๒
(Hz)

ความหนาแน่น
สเปกตรัม

ความเร่งความถี่
ที่ ๒

 (g2/Hz)

ค่ารากกำาลัง
สองเฉลี่ย

ของความเร่ง
(g)

๑๐ ๐.๐๑๔๐ ๑๐ ๑๒ ๐.๐๑๔๐ ๑๕๐ ๐.๐๐๑๒ ๐.๖๘๕๘

รูปท่ี ๑ กราฟความหนาแน่นสเปกตรัมความเร่งในช่วงพิสัยความถี่ท่ีกำาหนด

๗.3 การทดสอบการตกกระแทก (drop test)
๗.3.๑.๑ ปล่อยตัวอยา่งทดสอบตกกระแทกบนพื้นผิวในแนวระดับทุกดา้น ดา้นละ ๑ ครั้งกับ

ตวัอย่างทดสอบที่สมบูรณ์
๗.3.๑.๒ ความสูงสำาหรับการทดสอบ

(ก) ตัวอย่างทดสอบที่เป็นบริภัณฑ์เคลื่อนย้ายได้ และบริภัณฑ์ขนย้ายได ้  ทดสอบที่
ความสูง ๘๐๐ ๐

+๑๐  mm

๖/๑๘

f๑, fa fb f๒
๑๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

๐.๐๐๑๐๐

๐.๐๑๐๐๐

๐.๑๐๐๐๐

ความถี่ (Hz)

คว
าม

หน
าแ

น่น
สเป

กต
รัม

คว
าม

เร่ง
 (g

๒ /H
z)
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(ข) ตวัอย่างทดสอบที่เป็นบริภัณฑม์ือถือ  ทดสอบที่ความสูง ๑๒๐๐ ๐
+๑๐  mm

(ค) ตัวอย่างทดสอบที่เป็นบริภัณฑม์ือถือที่มฟีังคช์ั่นการใช้งานที่ต้องแนบหู  ทดสอบที่
ความสูง ๑๖๐๐ ๐

+ ๑๐  mm

๗.3.๑.3 ภาวะของตัวอยา่งทดสอบ
(ก) ตวัอย่างทดสอบที่เป็นบริภัณฑ์เคลื่อนย้ายได้ และบริภัณฑ์ขนย้ายได ้อยูใ่นภาวะปิด

เครื่อง
(ข) ตวัอย่างทดสอบที่เป็นบริภัณฑม์ือถืออยูใ่นภาวะเปิดเครื่อง

๘. การประเมินผลการทดสอบ
๘.๑ สำาหรับตัวอยา่งทดสอบที่ต้องทดสอบเฉพาะความทนทานต่อความสั่นสะเทือน

ให้ประเมินผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถ ตามลักษณะความเสียหายภายนอกหรือความสูญ
เสียสมรรถนะในการทำางานของตัวอย่างทดสอบทีต่รวจพบไดร้ะหว่างการทดสอบเปรียบเทียบกับ
สมรรถนะในการทำางานตั้งต้น (ดูข้อ ๖.๔) โดยแบ่งระดับออกเป็น ๕ ระดับ ดังน้ี
ระดับ ๔ ตวัอยา่งทดสอบต้องผ่านการทดสอบความสั่นสะเทือน สมรรถนะในการทำางานของ

ตวัอย่างทดสอบต้องไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๙๐ เมื่อเทียบกับสมรรถนะในการทำางานตั้งต้น
ระดับ 3 ตวัอยา่งทดสอบต้องผ่านการทดสอบความสั่นสะเทือน สมรรถนะในการทำางานของ

ตัวอย่างทดสอบน้อยกวา่ร้อยละ ๙๐ แต่ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับสมรรถนะ
ในการทำางานตั้งต้น

ระดับ ๒ ตวัอยา่งทดสอบต้องผ่านการทดสอบความสั่นสะเทือน สมรรถนะในการทำางานของ
ตวัอย่างทดสอบน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับสมรรถนะในการทำางานตั้งต้น

ระดับ ๑ ตวัอย่างทดสอบหยุดทำางานในระหว่างการทดสอบ แต่ไม่พบความเสียหาย
ระดับ ๐ ตวัอย่างทดสอบหยุดทำางานในระหว่างการทดสอบ และพบความเสียหาย

๘.๒ สำาหรับตัวอยา่งทดสอบที่ต้องทดสอบเฉพาะความทนทานต่อการตกกระแทก 
ให้ประเมินผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถ โดยแบ่งระดับตามลักษณะความเสียหายภายนอก
ของหรอืความสูญเสียความสามารถในการทำางานของตัวอยา่งทดสอบทีต่รวจพบได้หลังจากผ่านการ
ทดสอบเป็น ๕ ระดับ ดังน้ี
ระดับ ๔ หลังจากผา่นการทดสอบการตกกระแทก ตัวอย่างทดสอบยังคงประกอบเป็นตวัอยา่ง

ทดสอบที่สมบูรณโ์ดยไม่พบความเสียหายภายนอก และตัวอยา่งทดสอบสามารถทำางาน
ได้เป็นปกติ

ระดับ 3 หลังจากผา่นการทดสอบการตกกระแทก ตัวอย่างทดสอบเกิดการหลุด กระจายแต่ยัง
สามารถประกอบกลับเป็นตวัอย่างทดสอบที่สมบูรณ์ได้โดยไม่พบความเสียหายภายนอก
และตัวอยา่งทดสอบสามารถทำางานได้เป็นปกติ

๗/๑๘
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ระดับ ๒ หลังจากผา่นการทดสอบการตกกระแทก  ตัวอยา่งทดสอบเกิดการหลุด กระจาย แต่ยัง
สามารถประกอบกลับเป็นตัวอยา่งทดสอบที่สมบูรณ์ได้ พบความเสียหายภายนอก แต่
ตวัอย่างทดสอบสามารถทำางานได้เป็นปกติ

ระดับ ๑ หลังจากผา่นการทดสอบการตกกระแทก  ตัวอยา่งทดสอบเกิดการหลุด กระจาย พบ
ความเสียหายภายนอกจนไม่สามารถประกอบกลับเป็นตวัอย่างทดสอบที่สมบูรณ์ แต่
ตวัอย่างทดสอบสามารถทำางานได้เป็นปกติ

ระดับ ๐ พบความเสียหายภายนอก ตวัอย่างทดสอบไม่สามารถทำางานได้ หรือตวัอย่างทดสอบ
ชำารดุเสียหาย ต้องเปลี่ยนส่วนประกอบเชิงหน้าท่ีเพื่อให้ตัวอยา่งทดสอบสามารถกลับมา
ทำางานได้

๘.3 สำาหรับตัวอยา่งทดสอบที่ต้องทดสอบความสั่นสะเทือนและการตกกระแทก
ให้ประเมินผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถ โดยแบ่งระดับตามเกณฑ์ความสามารถดา้นความ
ทนทานต่อความสั่นสะเทือน และการตกกระแทก ๕ ระดับ ดังน้ี
ระดับ ๔ ระดับผลการทดสอบทั้งสองด้านต้องเป็นระดับ ๔
ระดับ 3 ระดับผลการทดสอบที่ตำ่าที่สุดเป็นระดับ 3 จากการทดสอบดา้นใดด้านหน่ึง
ระดับ ๒ ระดับผลการทดสอบที่ตำ่าที่สุดเป็นระดับ ๒ จากการทดสอบดา้นใดด้านหน่ึง
ระดับ ๑ ระดับผลการทดสอบที่ตำ่าที่สุดเป็นระดับ ๑ จากการทดสอบดา้นใดด้านหน่ึง
ระดับ ๐ ระดับผลการทดสอบดา้นใดด้านหน่ึงเป็นระดับ ๐

๙. รายงานผลการทดสอบ
รายงานผลการทดสอบประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

๙.๑ ข้อมูลทั่วไป
– ชื่อผู้ทดสอบ
– วันเวลาที่ดำาเนินการทดสอบ
– สภาพแวดล้อมของการทดสอบ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น

๙.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับตวัอย่างทดสอบ
รายละเอียดของตัวอย่างทดสอบ ได้แก่ เครือ่งหมายการค้าทีจ่ดทะเบียน รุ่นอ้างอิง หมายเลขประจ ำา
เครื่อง สว่นประกอบเชิงหน้าที่ คุณลกัษณะ ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยกุต์ทีต่ ิดตั้งบน
ตัวอยา่งทดสอบ

๙.3 รายละเอียดของรูปแบบการตดิตั้งตวัอย่างทดสอบสำาหรับทดสอบ และรูปถ่าย (หากเหมาะสม)
๙.๔ โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการทดสอบ
๙.๕ ระดับความความสั่นสะเทือน และระยะความสูงของการตกสูงสุดที่ตัวอย่างทดสอบทนได้ ตามผู้ผลิต

ระบุ
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๙.๖ ผลการทดสอบ

๙.๖.๑ สมรรถนะการทำางานของตัวอยา่งทดสอบขณะทำาการทดสอบความทนทานต่อความสั่นสะเทือน
ของตวัอย่างทดสอบ

๙.๖.๒ ความเสียหายภายนอกของตวัอย่างทดสอบที่ได้รับจากการทดสอบการตกกระแทก

๙.๖.3 รูปถ่ายของตวัอย่างทดสอบที่สมบูรณก์่อนการทดสอบ และหลังจากผ่านการทดสอบ

๙.๖.๔ ระดับความทนทานต่อความสั่นสะเทือนและการตกกระแทกของตวัอยา่งทดสอบที่ไดร้ับภายหลัง
การทดสอบ

ภาคผนวก ก. ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์ที่แนะนำาสำาหรับการทดสอบ
ก.๑ ระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการ คือ โปรแกรมที่ทำาหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างสว่นประกอบเชิงหน้าที่ที่ประกอบรวม
กันเป็นบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ทั่วไป ระบบปฏิบัติการจะด ำาเนินการจัดสรร
ทรพัยากรในบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการโปรแกรมประยุกตใ์นการรับ/ส่ง และจัดเก็บข้อมูลกับ
ฮารด์แวร์ เช่น การส่งข้อมูลภาพไปแสดงผลที่จอแสดงผล การส่งข้อมูลไปเก็บหรืออา่นจากหน่วยขับ
จานบันทึกแบบแข็ง การรับ/ส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย การส่งสัญญานเสียงไปออกลำาโพง หรือจัดสรร
พื้นที่ในหน่วยความจำาหลัก ตามที่โปรแกรมประยุกตร์้องขอ รวมทั้งทำาหน้าที่จัดสรรเวลาการใช้หน่วย
ประมวลผลกลาง ในกรณีที่อนุญาตให้โปรแกรมประยุกตท์ำางานพร้อมกัน ตัวอย่างระบบปฏิบัติการตาม
ตารางที่ ก.๑

ตารางท่ี ก.๑ ตวัอย่างระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัตกิาร ผู้พัฒนา ราคา เว็บไซต์

Arch Linux Aaron Griffin and team ไม่มีค่าใช้จ่าย http://www.archlinux.org
Debian Linux Debian Project ไม่มีค่าใช้จ่าย http://www.debian.org
Canaima CANTV / CNTI / CENTIDEL / Edelca

/ VIT / FUNDACITE / Free software 
community

ไม่มีค่าใช้จ่าย http://
canaima.softwarelibre.gob.ve

Knoppix Klaus Knopper ไม่มีค่าใช้จ่าย http://www.knopper.net/
knoppix/index-en.html

Ubuntu Canonical Ltd. / Ubuntu 
community

ไม่มีค่าใช้จ่าย http://www.ubuntu.com/

BackTrack Mati Aharoni, Devon Kearns, 
Offensive Security

ไม่มีค่าใช้จ่าย http://www.backtrack-
linux.org/

๙/๑๘
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ตารางท่ี ก.๑ ตัวอยา่งระบบปฏิบัติการ (ต่อ)
ระบบปฏิบัตกิาร ผู้พัฒนา ราคา เว็บไซต์

Trisquel Trisquel community and Sognus, 
S.L.U.

ไม่มีค่าใช้จ่าย http://trisquel.info/

Kubuntu Blue Systems, Canonical Ltd., and 
community contributors

ไม่มีค่าใช้จ่าย http://www.kubuntu.org/

Linux Mint Clement Lefebvre, Jamie Boo 
Birse, Kendall Weaver, and 
community

ไม่มีค่าใช้จ่าย http://www.linuxmint.com/

Fedora Fedora Project,
(owned by Red Hat, Inc.)

ไม่มีค่าใช้จ่าย http://
www.fedoraproject.org/

CentOS The CentOS Project ไม่มีค่าใช้จ่าย http://www.centos.org/
Mandriva Linux Mandriva ไม่มีค่าใช้จ่าย http://mandriva.com/
PCLinuxOS Bill Reynolds ("Texstar") ไม่มีค่าใช้จ่าย http://www.pclinuxos.com/
Gentoo Linux Gentoo Foundation ไม่มีค่าใช้จ่าย http://www.gentoo.org/

ก.๒ โปรแกรมประยุกต์ (application software)
โปรแกรมประยุกต์ คือ เป็นโปรแกรมที่ใช้สำาหรับการทำางานในดา้นตา่ง ๆ ซึ่งปัจจุบันโปรแกรมประเภท
นี้ได้มีผูพ้ัฒนาออกมามากมายหลายชนดิ การประยุกต์ใช้งานบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์จึงสามารถทำาได้
อย่างกวา้งขวาง และแพร่หลายมากขึ้น ตัวอยา่งโปรแกรมประยุกต์สำาหรับการทดสอบ เป็นไปตาม
ตารางที่ ก.๒

ตารางท่ี ก.๒ ตัวอยา่งโปรแกรมประยกุต์สำาหรับการทดสอบ
ประเภทของกลุ่มงาน โปรแกรมประยุกต์ ผู้พัฒนา ราคา เว็บไซต์

งานพ้ืนฐาน กลุม่งาน
สำานักงาน
- เปดิปิดไฟล์เอกสาร
- แปลงไฟล์เอกสาร
เป็นไฟล์ พีดีเอฟ 
(PDF)

LibreOffice The Document 
Foundation

ไม่มีค่าใช้จ่าย http://
www.libreoffice.org/

Apache 
OpenOffice

The Apache 
Software 
Foundation

ไม่มีค่าใช้จ่าย http://
www.openoffice.org/

งานพ้ืนฐาน กลุม่งาน
อรรถประโยชน์
- การบีบอัดไฟล์

7-zip Igor Pavlov ไม่มีค่าใช้จ่าย http://www.7-zip.org/

๑๐/๑๘

http://www.openoffice.org/
http://www.openoffice.org/
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ตารางท่ี ก.๒ ตัวอยา่งโปรแกรมประยกุต์สำาหรับการทดสอบ (ต่อ)
ประเภทของกลุ่มงาน โปรแกรมประยุกต์ ผู้พัฒนา ราคา เว็บไซต์

งานพ้ืนฐาน กลุม่งาน
อรรถประโยชน์
- การบีบอัดไฟล์

PeaZip PeaZip srl, TOS 
and Privacy 
Giorgio Tani

ไม่มีค่าใช้จ่าย http://
peazip.sourceforge.net/
index.html

งานสมรรถนะ
กลุ่มงานสื่อประสม - 
ปรับแตง่ภาพถ่าย

Graphic Magick GraphicsMagick 
Group 2002 - 
2013

ไม่มีค่าใช้จ่าย http://
www.graphicsmagick.org/

งานสมรรถนะ
กลุ่มงานสื่อประสม - 
แปลงไฟล์เสียง

Vorbis-tools 
(oggenc)

xiph.org ไม่มีค่าใช้จ่าย http://www.xiph.org

Audacity Dominic Mazzoni
และ Roger 
Dannenberg

ไม่มีค่าใช้จ่าย http://
audacity.sourceforge.net/

งานสมรรถนะ
กลุ่มงานสื่อประสม - 
แปลงไฟล์วีดิทัศน์

FFmpeg FFmpeg team ไม่มีค่าใช้จ่าย http://www.ffmpeg.org/
Avidemux “Mean”, 

“Gruntster” และ 
“Fahr”

ไม่มีค่าใช้จ่าย http://fixounet.free.fr/
avidemux/

งานสมรรถนะ
กลุ่มงานสื่อประสม - 
การ Render
ไฟล์ภาพ 3 มิติ

Blender Blender 
Foundation

ไม่มีค่าใช้จ่าย http://www.blender.org/

ภาคผนวก ข. ภาระงานมาตรฐานสำาหรับการทดสอบ
ข.๑ ภาระงานสำานักงาน

ภาระงานประกอบด้วยไฟล์ข้อมูลประเภทเอกสารข้อความ  เอกสารตารางคำานวณ และเอกสารนำาเสนอ
งาน ชุดงานทดสอบมี 3 ชุดแบ่งตามประเภทของไฟล์งาน คือ ไฟล์เอกสารข้อความ ไฟล์เอกสารตาราง
คำานวณ และไฟล์เอกสารนำาเสนองาน ตามตารางที่ ข.๑

ตารางท่ี ข.๑ ภาระงานสำานักงาน

ประเภทของกลุ่มภาระงาน ไฟล์ภาระงานมาตรฐาน ขนาด / MD5

ภาระงานสำานักงาน – ไฟล์
เอกสารข้อความ (สนอ)

สนอ-01.odt 2.0 MB / b97932714a890598f1fd841037033752
สนอ-02.odt 566.2 kB / 2e1d97d9b0ea69e87236a6b3662868a3

๑๑/๑๘
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ตารางท่ี ข.๑ ภาระงานสำานักงาน (ต่อ)

ประเภทของกลุ่มภาระงาน ไฟล์ภาระงานมาตรฐาน ขนาด / MD5

ภาระงานสำานักงาน – ไฟล์
เอกสารข้อความ (สนอ)

สนอ-03.odt 2.5 MB / 3e30a99d2af27131f80cb0c7350b13df
สนอ-04.odt 986 kB / b68c0c531a20bf5f155a2d1b22ca0cc7

ภาระงานสำานักงาน – ไฟล์
เอกสารตารางคำานวณ (สนต)

สนต-01.ods 4.263 MB / fe7dd9bca5ef0738c2698eb035ee8211
สนต-02.ods 497 kB / 6f3f044d5126469d297bdb0d8c17b8e0
สนต-03.ods 2.6 MB / e5ea772ccea4149d2d317f40e421d760
สนต-04.ods 1.3 MB / 247aa648ca2b940d9c69d4f5102783a2

ภาระงานสำานักงาน – ไฟล์
เอกสารนำาเสนองาน (สนน)

สนน-01.odp 975 kB / 05a723ceecaee8e1f68507996d9fe6b6
สนน-02.odp 188 kB / bd8c720a2e07412e3c67520481eb1b9c
สนน-03.odp 9.8 MB / fea47ca39d95a5a7d0c2e9f10d9f97af
สนน-04.odp 893 kB / ff5cd718aacb03467482f0d5d834c6fc

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

ข.๒ ภาระงานสื่อประสม
ภาระงานประกอบด้วยไฟล์ข้อมูลสื่อประสมประเภทตา่งๆ ได้แก่ ไฟล์ภาพถ่าย (photo) ไฟล์เสียง
(audio) ไฟล์วดีิทัศน์ (video) และไฟล์งาน 3 มิติ ชุดงานทดสอบมี ๔ ชุดแบ่งตามประเภทของไฟล์งาน
ตามตารางที่ ข.๒

ตารางท่ี ข.๒ ภาระงานสื่อประสม

ประเภทของกลุ่มภาระงาน ไฟล์ภาระงานมาตรฐาน ขนาด / MD5

ภาระงานสื่อประสม – ไฟล์
ภาพถ่าย (สปภ)

สปภ-01.jpg 3.9 MB / 527c41dd4c384eca77acd14a9177d592
สปภ-02.jpg 4.5 MB / 6e503e9bde0361d94658bc6947bb5549
สปภ-03.jpg 1.6 MB / a415821ff12cb4245ea20c19fe96cb9b
สปภ-04.jpg 1.6 MB / 840048a1ff4fea81fc4237f9335da242
สปภ-05.jpg 1.9 MB / 303c042aca86c503c66390b69186037c

ภาระงานสื่อประสม – ไฟล์
เสียง (สปส)

สปส-01.wav 47 MB / 4753a0e50b01e445b9bbe441988fb86e
สปส-02.wav 129 MB / 1eee63dcc7c2af0f386415cf9d0a7ce3
สปส-03.wav 126 MB / 7a13ae1b15f5ff533ba344c69ae43fa1
สปส-04.wav 142 MB / 801f6bdc93af75cdaeea3a92e96c9267

๑๒/๑๘
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ตารางท่ี ข.๒ ภาระงานสื่อประสม (ต่อ)

ประเภทของกลุ่มภาระงาน ไฟล์ภาระงานมาตรฐาน ขนาด / MD5

ภาระงานสื่อประสม – ไฟล์
เสียง (สปส)

สปส-05.wav 156 MB / 01b8652439049f59a8bed936d5cd18b7
สปส-06.wav 162 MB / 33bcaef75d4b1d99a60827aca592ad97
สปส-07.wav 115 MB / e79fa84b2cced6df99ca148936a10049
สปส-08.wav 249 MB / c80e357dbb06fbc2f66a3e39fdc321ee
สปส-09.wav 152 MB / dc73310d91a67bc6723918882f43b76a
สปส-10.wav 163 MB / de252a0d46d38182e9c8dfd721b2a3f5

ภาระงานสื่อประสม – ไฟล์วี
ดทิัศน์ (สปว) 

สปว-01.ogg 866 MB / 2500e6c97221ed03d6c4204addcb9df2
สปว-02.ogv 868.7 MB / 9e6a9fa01c2a4be8c77e603b7c8c06db
สปว-03.ogv 45.7 MB / 0beb0aff7069f258cc870dc5853162ec
สปว-04.ogv 352.9 MB / 946219eb0d381ff7aa68580f0100c947
สปว-05.ogv 13 MB / 4412305b92514488ec5fa41c6da12ce9
สปว-06.mp4 64.7 MB / 23ac5a7c88378522f95483e5e9ac44b1

ภาระงานสื่อประสม - ไฟล์
งาน 3 มิติ (สป 3)

สป 3-01.blend 117 kB / 2045ed68ec018201a6711eca97779948
สป 3-02.blend 2.9 MB / 4e53dec998a6d503a7789c2571926963
สป 3-03.blend 3.5 MB / 8308798a9415c36771c22f937d376df8
สป 3-04.blend 3.9 MB / 88fede927e1d74cd565c27b854aa88c4
สป 3-05.blend 31.7 MB / 44291d24cd530cdc11effc71600649a4
สป 3-06.blend 9.4 MB / 713304d14ef938d8776a3cd3c7e2df91

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

ข.3 ภาระงานเฉพาะดา้นการพิมพ์ การสำาเนา การกราดภาพ และการสื่อสารผ่านเครื่องโทรสาร

ข.3.๑ ภาระงานอักษรสาร
ประกอบดว้ยข้อมูลประเภทข้อความ รูปภาพ แผนภูมิ โดยรูปภาพเป็นแบบความละเอียดไม่สูงและ
สัดสว่นข้อความมากกวา่รูปภาพ ในชดุงานทดสอบมี ๒ ชดุ แบ่งตามภาษา คือ ภาษาไทยและภาษา
ต่างประเทศ ในแต่ละชุดประกอบด้วย 3 ไฟลท์ดสอบ คือ เอกสารข้อความ เอกสารตารางคำานวณ
เอกสาร PDF (portable document format) ตามตารางที่ ข.3

๑3/๑๘
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ตารางท่ี ข.๓ ภาระงานสำาหรับพิมพ์เอกสาร - ภาระงานอักษรสาร

ประเภทของกลุ่มภาระงาน ไฟล์ภาระงานมาตรฐาน ขนาด / MD5

ภาระงานเอกสาร – ภาระงาน
อักษรสาร (ภาษาไทย)

office.odt 57 kB / 40fae8606aa7c828ce9995fad3575b5c
office.ods 29 kB / f6debfaefa8c54bf47a2aa6062c49e20
office.pdf 342 kB / 55ad8b0a270b828afc81c24912a59427

ภาระงานเอกสาร – ภาระงาน
อักษรสาร (ภาษาต่าง
ประเทศ)

Office-Word(A4).doc 118 kB / 86e2db369d6bdb6db0ea8c0dd9ccfee2
Office-Excel(A4).xls 117 kB / 02d3f15c0cc8a4e0857c53fa5af7489a
office-PDF(A&A4).pdf 575 kB / cb596a625f0a18de1fc971f6f6c8f688

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

ข.3.๒ ภาระงานเอกเทศ
ภาระงานประกอบด้วยข้อมูลประเภทข้อความ รูปภาพ โดยรูปภาพเป็นแบบความละเอียดไม่สูง ชดุ
งานทดสอบมี ๒ ชดุแบ่งตามภาษา คือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตามตารางที่ ข.๔

ตารางท่ี ข.๔ ภาระงานสำาหรับพิมพ์เอกสาร - ภาระงานเอกเทศ

ประเภทของกลุม่ภาระงาน ไฟล์ภาระงานมาตรฐาน ขนาด / MD5
ภาระงานเอกสาร – ภาระ
งานเอกเทศ (ภาษาไทย) 1stpage-thai.pdf 92 kB / e998af09a4722d1f342722cffa262d99

ภาระงานเอกสาร – ภาระ
งานเอกเทศ (ภาษาต่าง
ประเทศ)

ISO_IEC_19752_2004_T
est_Page.pdf 26 kB / c2a62321f8cd8e65a1246ed2c085f639

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

ข.3.3 ภาระงานวิจติรศิลป์
ภาระงานประกอบด้วยข้อมูลประเภทข้อความ รูปภาพ แผนภูมิ อาจมรีูปภาพความละเอียดสูง และ
สัดสว่นรูปภาพมากกว่าข้อความ ชดุงานทดสอบมี ๒ ชดุแบ่งตามภาษา คือภาษาไทยและภาษาต่าง
ประเทศ ในแต่ละชุดประกอบด้วย ๒ ภาระงาน คือ เอกสารนำาเสนองาน และเอกสาร PDF ตาม
ตารางที่ ข.๕

๑๔/๑๘
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ตารางท่ี ข.๕ ภาระงานสำาหรับพิมพ์เอกสาร - ภาระงานวิจิตรศิลป์

ประเภทของกลุ่มภาระงาน ไฟล์ภาระงานมาตรฐาน ขนาด / MD5

ภาระงานเอกสาร – ภาระงาน
วจิิตรศิลป์ (ภาษาไทย)

graphic.odp 7.86 MB / 96298cbb8235035bc2a788edb279b994
graphic.pdf 6.48 MB / 3baa177d88ae0b83226307b013a1f6c3

ภาระงานเอกสาร – ภาระงาน
วจิิตรศิลป์ (ภาษาต่าง
ประเทศ)

AdGraphics-
Powerpoint(A4).ppt 9.36 MB / 6288e8d0c4c09f403e50eddaf35ad8d3

Advertising_PDF 
(A&A4).pdf 5.4 MB / e00cea6b7f19b69cd081f96c82988e5c

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

ภาคผนวก ค.การตั้งค่าภาวะการทำางานของบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่
ค.๑ การเลือกชุดโปรแกรมขับส่วนประกอบเชิงหน้าท่ี

กรณีที่ผู้ผลิตได้จัดเตรียมชดุโปรแกรมขับส่วนประกอบเชิงหน้าที่ไวใ้ห้ หรือระบุให้เรียกโปรแกรมจาก
เว็บที่กำาหนดไว้ ให้ใช้หรอืเรียกใช้ชดุโปรแกรมขับสว่นประกอบเชิงหน้าท่ีทีก่ำาหนดไว้ให้น้ัน
หากผู้ผลิตไม่ได้มีการจัดเตรียมชุดโปรแกรมขับสว่นประกอบเชิงหน้าที่ไว้ให้ ให้ค้นหาชุดโปรแกรมขับ
ส่วนประกอบเชิงหน้าท่ีรุ่นล่าสดุที่สามารถใช้งานได้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ/อ้างอิงได้

ค.๒ การตั้งคา่การทำางานของบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ให้ตั้งคา่บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้ทำางาน โดยมกีารเรียกใช้งานส่วนประกอบเชิงหน้าท่ีทั้งหมดเท่าที่เป็น
ไปได้พร้อมกันและให้บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีภาระการทำางานต่อเนื่องเฉลี่ยไม่ตำ่ากวา่ที่กำาหนดไว้ในข้อ
ค.๔ ตลอดชว่งของการทดสอบ
กรณีที่ผู้ผลิตได้จดัเตรียมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องไวใ้ห้ และระบุ /กำาหนดเป็น
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตท์ี่ประสงค์จะส่งมอบให้กับผู้ใช้ ให้ใช้ระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมประยุกต์ที่ผู้ผลิตจัดเตรียมไวใ้ห้
กรณีที่ผู้ผลิตไม่ได้จดัเตรียมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ไวใ้ห้ หรือจดัเตรียมระบบปฏิบัติการ
และโปรแกรมประยุกตไ์ว้ให้เพื่อการทดสอบเท่านั้น ไม่ได้ประสงค์จะส่งมอบให้กับ ผู้ใช้ สามารถเลือกใช้
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตต์ามทีร่ะบุไว้ในภาคผนวก ก.

ค.3 วธิีอื่น
อนุญาตใิห้ใช้โปรแกรมหรือวิธีการตั้งค่าแบบอื่นหรือเอกสารอื่นได้ หากโปรแกรมหรือวธิีการตั้งค่าแบบ
อื่นหรือเอกสารอื่นนั้นมีข้อกำาหนดหลักเกณฑ์และวธิีการควบคุมให้บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสว่น
ประกอบเชิงหน้าท่ีทำางานต่อเน่ืองโดยมีภาระการทำางานเฉลี่ยไม่น้อยกว่าที่กำาหนดไวใ้นข้อ ค.๔
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ค.๔ การเลือกตั้งคา่ภาระการทดสอบ
สำาหรับบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสว่นประกอบเชิงหน้าท่ีที่ประสงคใ์ห้ใช้งานดา้นใดด้านหน่ึงเป็นพิเศษ
หรือให้ทำาหน้าที่เป็นเครื่องบริการโดยเฉพาะหรือมคีาบการท ำางานต่อเนื่องนานกวา่ ๘ ชั่วโมง เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์สถานีงาน (workstation computer) คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server computer)
ให้จัดให้บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่มีภาระการทำางานต่อเนื่องเฉลี่ยไม่ตำ่ากว่า
ร้อยละ ๘๐
สำาหรับบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ที่ประสงคใ์ห้ใช้งานทั่วไปไม่จำาเพาะเจาะจง
ให้จัดให้บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่มีภาระการทำางานต่อเนื่องเฉลี่ยไม่ตำ่ากว่า
ร้อยละ ๖๐
สำาหรับบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ทีต่ดิตั้งส่วนประกอบเชิงหน้าที่ชนิดใดชนดิ
หนึ่งจำานวนมากกวา่ ๑ หน่วย หรือมกีารจัดเตรียมไว้ให้เพื่อสามารถตดิตั้งส่วนประกอบเชิงหน้าที่ชนิด
ใดชนิดหนึ่งเพิ่มเติมได้มากกวา่ ๑ หน่วย เช่น หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยขับแผ่นซีดี/ดีวีดี หน่วยขับ
ฮารด์ดิสก์ การ์ดแสดงผล  ให้ตดิตั้งสว่นประกอบเชิงหน้าที่เพิ่มเติมให้กับบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วน
ประกอบเชิงหน้าที่ให้มากที่สุดในลักษณะทีจ่ะเป็นจริงไดใ้นการใช้งานปกติ และจัดให้บริภัณฑ์มีการ
เรียกใชส้ว่นประกอบเชิงหน้าที่ทั้งหมดที่ติดตั้งในลักษณะทีจ่ะก่อให้เกิดผลเลวรา้ยที่สุดที่เป็นไปได้ภาย
ใต้ภาระการทำางานต่อเน่ืองที่กำาหนดไว้

ภาคผนวก ง.  การตั้งค่าภาวะการทำางานของส่วนประกอบเชิงหน้าที่บางประเภท
หากผู้ผลิตไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะการทำางานของสว่นประกอบเชิงหน้าที่ไวใ้ห้ ให้ใชร้าย
ละเอียดทีก่ำาหนดไวต้่อไปนี้ใช้เป็นแนวทางสำาหรับตั้งคา่ภาวะการทำางานขั้นตำ่าสำาหรับสว่นประกอบเชิง
หน้าท่ี
สำาหรับสว่นประกอบเชิงหน้าที่ที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะการทำางานให้ใช้หลักเกณฑ์ในภาค
ผนวกน้ีเป็นแนวทาง
การตั้งค่าภาวะการทำางานให้เลวรา้ยกวา่หรือมีภาระการทำางานที่มีมากกวา่ที่กำาหนดไว้ในภาคผนวก ง. 
น้ีสามารถทำาได้หากผู้ผลิตอนุญาต

ง.๑ หน่วยขับฮาร์ดดิสก์
ให้ตั้งค่าให้มีการฟอร์แมตหน่วยขับฮาร์ดดิสก์ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการทดสอบ หรือตั้งค่าให้มีการ
เขียนชุดข้อมูล ขนาดชดุละไม่น้อยกวา่ ๕๐ เมกะไบต์ แต่ไม่มากกวา่ ๕๐๐ เมกะไบต์ ลงบนหน่วยขับ
ฮารด์ดิสก์จนเต็มความจุ จากน้ันให้ย้ายชุดข้อมูลทั้งหมดออกจากหน่วยขับฮาร์ดดิสก์ ให้ทำาต่อเน่ืองสลับ
กันตลอดระยะเวลาการทดสอบ หรือใช้ทั้ง ๒ แบบผสมกัน

ง.๒ หน่วยขับแผ่นซีด/ีดีวีดี
สำาหรับชุดขับชนิดอ่านอยา่งเดียว ให้ใช้แผ่นที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง รูปแบบเอกสารที่มี
ข้อมูลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของความจุแผ่นและเหมาะกับชนิดของชดุขับน้ัน (แผ่นซีดี หรือ แผ่นดวีีดี)
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ใส่ในช่องรับแผ่น และเรียกใช้โปรแกรมเพื่อแสดงภาพเคลื่อนไหวพรอ้มเสียงน้ันต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา
การทดสอบ
สำาหรับชุดขับชนิดบันทึกได้ ให้ใช้ แผ่นซีดี หรือ ดีวดีี ชนิดที่บันทึกซำ้าได้ ซ่ึงเหมาะสมกับชุดขับน้ัน ใส่ใน
ช่องรับแผ่น เรียกใช้โปรแกรมเพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลขนาดไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๙๐ ของความจุที่
กำาหนด ใส่ลงแผ่นด้วยอตัราเร็วในการบันทึกข้อมูลสูงสุด ให้พักเป็นเวลา ๒ นาที แลว้ท ำาการลา้งข้อมูล
ออกจากแผ่นทั้งหมด ทำาซำ้าการบันทึกข้อมูลใส่ลงแผ่นและล้างข้อมูลออกจากแผ่นอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาการทดสอบ

ง.3 ลำาโพง
ให้ตั้งค่าระดับความดังดว้ยซอฟต์แวรใ์ห้มีค่าสูงที่สุดเทา่ที่เป็นไปได้ โดยไม่เรียกใชฟ้ังคช์ั่นการปรับแต่ง
ความถ่ีเสียง
กรณีลำาโพงมีปุ่ม/ลูกบิดสำาหรับปรับแต่งคุณภาพเสียง (ทุ้ม-แหลม) ให้ปรับเป็นค่าสูงสดุ
กรณีลำาโพงมีปุ่ม/ลูกบิดสำาหรับเพิ่ม-ลดระดับเสียง ปรับไปที่ตำาแหน่งกึ่งกลางระหว่างตำาแหน่งสูงสุดกับ
ตำาแหน่งตำ่าสุด
เรียกใช้โปรแกรมเพื่อให้มีการสรา้งสัญญาณเสียงทดสอบ ต่อเน่ืองกันตลอดระยะเวลาการทดสอบ

_______________________________
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คณะทำางาน

ท่ีปรกึษา
นายพันธ์ศักดิ์   ศิรริัชตพงษ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นายปิยวุฒิ   ศรีชัยกุล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นางกัลยา   อุดมวิทิต ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นายชุมพล   ครฑุแก้ว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

คณะทำางาน ดา้นวิชาการ
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
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	๑. ขอบข่าย
	๒. บทนิยาม
	๒.๑ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายถึง ชุดสำเร็จของ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer : PC) คอมพิวเตอร์แบบพกพา (mobile computer/notebook computer/laptop computer) คอมพิวเตอร์สถานีงาน (workstation computer) คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server computer)
	๒.๒ ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ (functional part) หมายถึง ส่วนประกอบของบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เฉพาะหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง เช่น แผงแป้นอักขระ (keyboard) เมาส์ (mouse) จอภาพ ก้านควบคุม (joystick) หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit : CPU) หน่วยขับจานบันทึกแบบแข็ง (hard disk drive) แผ่นวงจรโมเด็ม (modem card) แผ่นวงจรข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN card) มอดูล (module) หน่วยจ่ายกำลังไฟฟ้า (power supply unit) พัดลมระบายความร้อน
	๒.๓ บริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (associated equipment) หมายถึง บริภัณฑ์หรือเครื่องสำเร็จอื่นที่ช่วยเสริมการใช้งานของบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่
	๒.๔ ตัวอย่างทดสอบ หมายถึง ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบซึ่งต้องเป็นตัวแทนของบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ที่ผู้ใช้ได้รับ หรือต้องเป็นบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่จริงซึ่งพร้อมส่งมอบให้แก่ผู้ใช้
	๒.๕ ผู้ผลิต หมายถึง ผู้ทำ ผู้สร้าง ผู้ประกอบ หรือผู้ดัดแปลงบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่
	๒.๖ ผู้ใช้ หมายถึง ผู้ใช้งาน หรือผู้สั่งงานบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ โดยให้ถือว่าผู้ใช้ไม่ได้รับการฝึกอบรมการใช้งานหรือควบคุมบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่
	๒.๗ บริภัณฑ์เคลื่อนย้ายได้ (movable equipment) หมายถึง บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ซึ่ง
	มีมวลไม่เกิน ๑๘ กิโลกรัม และไม่ยึดกับที่ หรือ
	บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ที่มีล้อ ลูกล้อหรืออุปกรณ์อื่น ที่ช่วยการเคลื่อนย้ายโดยผู้ใช้เครื่องตามที่ต้องการใช้งานที่เจตนา
	๒.๘ บริภัณฑ์มือถือ (hand-help equipment) หมายถึง บริภัณฑ์เคลื่อนย้ายได้หรือชิ้นส่วนของบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ที่มีเจตนาให้ถือไว้ในขณะใช้งานปกติ
	๒.๙ บริภัณฑ์ขนย้ายได้ (transportable equipment) หมายถึง บริภัณฑ์เคลื่อนย้ายได้ที่มีเจตนาให้ผู้ใช้ขนไปมาเป็นประจำ
	๒.๑๐ บริภัณฑ์ประจำที่ (stationary equipment) หมายถึง บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ซึ่งไม่ใช่บริภัณฑ์เคลื่อนย้ายได้
	๒.๑๑ บริภัณฑ์ฝังใน (equipment for building-in) หมายถึง บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ที่มีเจตนาให้ติดตั้งในช่องที่เตรียมไว้ เช่น ในผนังหรือที่ติดตั้งอื่นซึ่งคล้ายกัน โดยทั่วไปบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่แบบฝังในไม่มีเปลือกหุ้มทุกด้าน ซึ่งบางด้านได้รับการป้องกันภายหลังการติดตั้ง
	๒.๑๒ จิ๊ก หรือ ฟิกเจอร์ (jig or fixture) หมายถึง เครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่ง ยึดจับ รองรับตัวอย่างทดสอบที่ติดตั้งบนเครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน

	๓. แนวทางทดสอบ
	๔. ภาวะสำหรับการทดสอบ
	๕. เครื่องทดสอบ
	๕.๑ เครื่องสั่น
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