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๑. ขอบข่าย
เอกสารนี้ อธิบายและให้วิธกีารประเมิน และระบุคุณลักษณะทีต่้องการดา้นความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสำาหรับ
บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งประสงค์ให้ใชใ้นสำานักงาน หรือทีพ่ักอาศัย ให้เป็น
ลักษณะเดียวกัน เพื่อให้บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมต่อการใช้งานใน
สภาพแวดล้อมปรกติของประเทศไทย โดยไม่จำาเป็นต้องกำาหนดให้ผู้ใช้จดัให้มีการเตรียมการเพื่อควบคุมสภาพ
แวดลอ้มสำาหรับใช้งานเพิ่มเติม
วธิีดำาเนินการตา่ง ๆ กำาหนดไว้สำาหรับการตรวจสอบความทนทานของบริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ที่ทำางานภายใต้ภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวัฏจกัร  โดยใช้ตู้ทดสอบที่ควบคุมอุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ์ และอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ตามที่กำาหนด
เอกสารน้ีกำาหนดข้ึนโดยใช้ข้อมูลจากผูใ้ช้ และเอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง
– IEC 60068-1 (2013),Environment testing – Part 1 – General and guidance

๒. บทนิยาม
๒.๑ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  หมายถึง บริภัณฑท์ี่ทำาหน้าที่จัดการข้อมูลเชิง

ดิจิทัล ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การแสดงผล การสื่อสาร การทำาสำาเนา และการประมวลผล
๒.๒ ตวัอย่างทดสอบ หมายถึง ตัวอย่างที่ใชท้ดสอบหรือใช้เป็นตวัแทนสำาหรับทดสอบ
๒.๓ บริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (associated equipment) บริภัณฑ์หรือเครื่องสำาเร็จอื่นที่ชว่ยเสริมการใช้งานบริภัณฑ์

โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๔ ผู้ผลิต หมายถึง ผู้ทำา ผู้สร้าง ผู้ประกอบ หรือผูด้ดัแปลงบริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร
๒.๕ ผู้ใช้ หมายถึง ผู้ใช้งาน หรือผู้สั่งงานบริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๖ ความสูญเสียสมรรถนะ (performance loss) หมายถึง สมรรถนะในการทำางานของบริภัณฑ์โสตทัศน์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการเบี่ยงเบนอย่างไมพ่ึงประสงค์และมีค่าลดลงตำ่ากวา่สมรรถนะที่
กำาหนดไว้
หมายเหตุ ความสูญเสียของสมรรถนะรวมถึงความล้มเหลวในการทำางานชั่วคราวหรือถาวร และการชำารุดเสียหายของ
บริภณัฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือส่วนประกอบเชิงหน้าท่ี

๒.๗ ตู้ทดสอบ หมายถึง ตู้หรือห้องที่ออกแบบให้ควบคุมอุณหภูมิเป็นวัฏจักรได้ โดยอุณหภูมิและอัตราการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมีค่าตามที่กำาหนดในเอกสารน้ี

๓. แนวทางการทดสอบ
การทดสอบความทนทานสภาพแวดล้อมด้านความร้อนของบริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

- ๒ -



ศอ. ๒๐๐๒.๒ – ๒๕๕๘

มีหลักการคือ ให้บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำางานที่กำาหนดในสภาพแวดล้อมที่มีการ
ควบคุมอุณหภูมิเป็นวัฏจักร ตามทีก่ำาหนดไวใ้นเอกสารฉบับน้ี

๔. ภาวะสำาหรับการทดสอบ
ต้องควบคุมภาวะโดยรอบของตวัอย่างทดสอบให้มีคา่ดังน้ี

– อุณหภูมิต้องควบคุมเป็นวัฏจักรได้ โดยอุณหภูมิและอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมีค่าตามที่กำาหนดใน
ข้อ ๗. วิธีทดสอบ

– ความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ ๔๐ ถึง ร้อยละ ๘๐  โดยไม่มกีารควบแน่น
– ความเร็วลมโดยรอบไม่เกิน ๒ เมตรต่อวินาที

๕. เคร่ืองทดสอบ
๕.๑ ตู้ทดสอบ

ตู้ทดสอบต้องออกแบบให้ควบคุมสภาพแวดล้อมขณะทดสอบและการหมุนเวียนของอากาศภายในตู้ทดสอบ
ได้ตามข้อ ๔ 

๕.๒ แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
แหล่งจ่ายไฟฟา้กระแสสลับ ต้องมีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับที่ระดับแรงดัน ๒๓๐ โวลต์ 
ร้อยละ ๕ และความถ่ี ๕๐ เฮิรตซ์ ร้อยละ ๑

๖. การเตรียมการทดสอบ
๖.๑ การเตรียมตัวอยา่งทดสอบ

๖.๑.๑ ตวัอย่างทดสอบต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่มรี่องรอยของความเสียหาย เช่น รอยแตก รอยบุบ
๖.๑.๒ การทำางานของตัวอยา่งทดสอบต้องอยูใ่นภาวะปกติ
๖.๑.๓ การจัดวางตัวอยา่งทดสอบ

ให้วางตัวอย่างทดสอบบนที่ติดตั้งหรือฐานรองที่มีสมบัติการนำาความร้อนตำ่า เพื่อให้ทำาหน้าที่เป็นฉนวนความ
ร้อน กรณทีี่ทดสอบตวัอยา่งทดสอบหลายเครื่องพร้อมกัน ต้องจัดตำาแหน่งของตัวอย่างทดสอบใหร้ะยะห่าง
ระหว่างตัวอย่างทดสอบด้วยกัน และระยะห่างระหว่างตัวอย่างทดสอบกับผนังตู้ทดสอบมีช่องว่างเพียงพอให้
อากาศหมุนเวียนได้โดยอิสระ

๗. วิธีทดสอบ
ให้ตวัอยา่งทดสอบทำางานที่แรงดันไฟฟ้า ๒๓๐ โวลต์ ความถี่ ๕๐ เฮริต์ ในตู้ทดสอบที่ความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ ๔๐
ถึง ร้อยละ ๘๐ คงคา่ความชื้นสัมพัทธ์น้ีไวต้ลอดการทดสอบ
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กำาหนดให้อุณหภูมิด้านตำ่าและด้านสูงของวัฏจักรการทดสอบมีค่าเท่ากับ ๒๕ องศาเซลเซียส และ ๔๐ องศาเซลเซียส
ตามลำาดับ  หากผู้ผลิตกำาหนดค่าอุณหภูมิโดยรอบสูงสุดสำาหรับการใช้งานไว้สูงกวา่ ๔๐ องศาเซลเซียส ให้อุณหภูมิ
ดา้นสูงมีค่าเท่ากับค่าอุณหภูมิโดยรอบสูงสุดสำาหรับการใช้งานที่ผู้ผลิตกำาหนด
บันทึกสมรรถนะของตวัอย่างทดสอบ ดังน้ี
๗.๑ เริ่มวัฏจกัรการทดสอบ โดยให้ตัวอยา่งทดสอบเริ่มทำางานที่อุณหภูมิด้านตำ่า เมื่อเวลาผ่านไป ๓๐ นาที ใหว้ัด

สมรรถนะการทำางานของตัวอย่างทดสอบลำาดับที่ ๑ ที่จดุ ก คงอุณหภูมิในตู้ทดสอบที่อุณหภูมิด้านตำ่าต่อไป
เป็นเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที

๗.๒ หลังจากนั้น ปรับอุณหภูมิในตู้ทดสอบให้เพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิดา้นสูง ดว้ยอัตราการเพิ่มอณุหภูมิ ๑๕ องศา
เซลเซียสตอ่ชั่งโมง ความผดิพลาดไม่เกิน ๑ องศาเซลเซียสต่อชั่งโมง

๗.๓ เมื่อวัฏจกัรการทดสอบเข้าสู่อุณหภูมดิ้านสูง เป็นระยะเวลา ๓๐ นาที ให้วดัสมรรถนะในการทำางานของ
ตวัอย่างทดสอบลำาดับที่ ๒ ที่จดุ ข คงอุณหภูมิในตู้ทดสอบที่อุณหภูมิดา้นสูงต่อไปเป็นเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที

๗.๔ หลังจากนั้น ปรับอุณหภูมิในตู้ทดสอบให้ลดลงจนถึงอุณหภูมิดา้นตำ่า ดว้ยอตัราการลดอุณหภูมิ ๑๕ องศา
เซลเซียสตอ่ชั่งโมง ความผดิพลาดไม่เกิน ๑ องศาเซลเซียสต่อชั่งโมง เมื่ออุณหภูมิลดลงจนถึงอุณหภูมิด้านตำ่า
นับเป็นการทดสอบ ๑ วัฏจกัร

๗.๕ ให้ทดสอบตัวอย่างทดสอบอยา่งน้อย ๒ วัฏจักรต่อเนื่องกัน วดัสมรรถนะในการทำางานของตวัอย่างทดสอบ
ลำาดับที่ ๓ ที่จดุ ค และวดัสมรรถนะในการทำางานของตัวอยา่งทดสอบลำาดับที่ ๔ ทีจุ่ด ง ดังรูปที่ ๑

หมายเหตุ การวัดสมรรถนะในการทำางานของตัวอย่างทดสอบ ใช้ว ิธ ีการทดสอบและการประเมินสมรรถนะตามข้อ ๗ 
ของ ศอ.๒๐๐๖.๓
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๘. การประเมินผลการทดสอบ
ให้ประเมินผลการทดสอบโดยแบ่งระดับตามความเบ่ียงเบนของสมรรถนะในการทำางาน หรือความสูญเสียสมรรถนะใน
การทำางานของตวัอย่างทดสอบทีว่ัดได้แต่ละช่วงของวัฏจกัรเปรียบเทียบกับสมรรถนะในการทำางานตั้งต้นของตวัอย่าง
ทดสอบ ระดับของผลการทดสอบมีดังต่อไปน้ี
ระดับ ๔ : สมรรถนะในการทำางานลำาดับอื่น ๆ ของตัวอยา่งทดสอบ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ เมื่อเทียบกับ

สมรรถนะในการทำางานของตัวอยา่งทดสอบลำาดับที่ ๑
ระดับ ๓ : สมรรถนะในการทำางานลำาดับอื่น ๆ ของตวัอยา่งทดสอบ ตำ่ากวา่ร้อยละ ๙๐ แต่ไม่น้อยกว่าหรอืเท่ากับ

ร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับสมรรถนะการทำางานของตัวอยา่งทดสอบลำาดับที่ ๑
ระดับ ๓ : สมรรถนะในการทำางานลำาดับอื่น ๆ ของตวัอยา่งทดสอบตำ่ากว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับสมรรถนะการ

ทำางานของตวัอย่างทดสอบลำาดับที่ ๑ แต่ตัวอยา่งทดสอบยังคงทำางานได้ตามปรกติ
ระดับ ๑ : ตวัอยา่งทดสอบเกิดความสูญเสียความสามารถในการทำางาน ต้องให้ผู้ใช้เปิด และสั่งเริ่มทำางานใหม่

และ/หรือข้อมูลสูญหาย
ระดับ ๐ : ตัวอยา่งทดสอบเสียหรือชำารุด ไม่สามารถทำางานต่อได้  ต้องเปลี่ยนส่วนประกอบหรือซ่อมบำารุงเพือ่ให้

ตัวอยา่งทดสอบกลับมาทำางานต่อได้

๙. รายงานผลการทดสอบ
รายงานผลการทดสอบประกอบดว้ยรายละเอียดดังตอ่ไปน้ี
๙.๑ ข้อมูลทั่วไป

– ชื่อผู้ทดสอบ
– วันเวลาที่ทดสอบ
– สภาพแวดล้อมของการทดสอบ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น
– แรงดันไฟฟา้ที่ใช้ในการทดสอบ

๙.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวอยา่งทดสอบ
รายละเอียดดา้นฮารด์แวร์ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน รุ่นอ้างอิง หมายเลขประจำาเครื่อง ของ
ตวัอย่างทดสอบ และบริภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
รายละเอียดดา้นซอฟต์แวร์ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า และรุ่นอา้งอิง ของระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์
และการตั้งคา่ตา่ง ๆ ของตวัอย่างทดสอบ และบริภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง

๙.๓ ระดับความร้อนสูงสุดที่ตวัอย่างทดสอบทนได้ ตามที่ผู้ผลิตระบุ
๙.๔ คู่มือ และเงื่อนไขการใช้งานของตวัอย่างทดสอบ ที่ผู้ผลิตระบุซ่ึงมีผลต่อสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
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๙.๕ รายละเอียดของรูปแบบการจดัวางตัวอย่างทดสอบ และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในขณะทำาการทดสอบ และรูป
ถ่าย (ถ้ามี)

๙.๖ สมรรถนะในการทำางานของตวัอย่างทดสอบทีว่ัดได้ระหวา่งการทดสอบ
๙.๗ ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะในการทำางานลำาดับอื่นของตวัอย่างทดสอบในระหวา่งการทดสอบกับสมรรถนะ

ในการทำางานลำาดับที่ ๑ ของตวัอย่างทดสอบ
๙.๘ ระดับเกณฑ์ของความทนทานต่อความรอ้นที่ได้รับของตัวอยา่งทดสอบ

หากตัวอย่างทดสอบไดร้ับเกณฑ์ความความทนทานต่อความร้อนตำ่ากวา่ระดับ ๓ ให้ระบุอาการของความ
บกพร่อง หรือความสูญเสียความสามารถในการทำางานของตัวอยา่งทดสอบ ในรายงานผลการทดสอบ
หมายเหตุ สามารถดูตัวอย่างรูปแบบรายงานผลการทดสอบตามภาคผนวก ก.

ภาคผนวก ก. ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ
รายงานผลการทดสอบประกอบดว้ยรายละเอียด ดังต่อไปน้ี

รายงานผลการทดสอบ

ช่ือและท่ีอยู่ของห้องปฏิบัติการ
…..................................................
…..................................................

หมายเลขรายงาน

หมายเลขเคร่ืองตวัอย่าง

ช่ือและที่อยู่ของลูกค้า

มาตรฐาน/วิธกีารทดสอบ

วันที่รับตวัอย่างทดสอบ

วันทีด่ำาเนินการทดสอบ

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

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

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

(......................................................)
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รายละเอียดของตัวอย่างทดสอบ
เครื่องหมายการคา้ : ….......................................….................................. รุ่น : …....................…...............…......
หมายเลขอ้างอิง : …..................................................หมายเลขประจำาเครือ่ง : .........................................................
คุณลักษณะของตัวอย่างทดสอบ
…..............................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการ : …........................................................

โปรแกรมประยุกต์ หน้าท่ีการทำางานของโปรแกรม
๑. 
๒. 
๓. 

บริภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
ลำาดับที่ ยีห่้อ/รุ่น หมายเลขประจำาเคร่ือง

๑.
๒.
๓.

เงื่อนไขการใช้งานของตัวอย่างทดสอบ ท่ีผู้ผลิตระบุซึ่งมีผลต่อสมรรถนะท่ีเกีย่วข้อง
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ระดับอุณหภูมิสูงสุดที่ตวัอย่างทดสอบทนได้ : …...........................................
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ภาวะสำาหรับการทดสอบ
อุณหภูมิ : ...............................................................
ความชื้นสัมพัทธ์ : .................................................
ความเร็วลม : .........................................................

ผลการทดสอบ
สมรรถนะในการทำางานลำาดับที่ ๑

สมรรถนะในการทำางานของตัวอย่างทดสอบ
สมรรถนะในการทำางานแต่ละลำาดับ สมรรถนะในการทำางานของตัวอย่างทดสอบ

สมรรถนะในการทำางานลำาดับที่ ๒
สมรรถนะในการทำางานลำาดับที่ ๓
สมรรถนะในการทำางานลำาดับที่ ๔

การเปรียบเทียบสมรรถนะในการทำางานของตัวอย่างทดสอบ
การเปรียบเทียบสมรรถนะในการทำางาน ผลการเปรียบเทียบ

การเปรียบเทียบสมรรถนะในการทำางานลำาดับที่ ๒ กับลำาดับที่ ๑
การเปรียบเทียบสมรรถนะในการทำางานลำาดับที่ ๓ กับลำาดับที่ ๑
การเปรียบเทียบสมรรถนะในการทำางานลำาดับที่ ๔ กับลำาดับที่ ๑

สรุปผลการทดสอบ

..........................................................................................................................................................................…..

..........................................................................................................................................................................…..

.........................................................................................................................................................................…...

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

เกณฑ์ความทนทานต่อความร้อน : …........................................................................................
รายละเอียดที่พบจากตัวอยา่งทดสอบ เมื่อความสามารถของความทนทานต่อความร้อนตำ่ากว่าระดับ ๔
…..............................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................…
…..............................................................................................................................................................................
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รูปแบบการจัดวางตัวอย่างทดสอบ

แสดงรูปแบบการจดัวางตัวอยา่งทดสอบ

รูปท่ี ๑ รูปแบบการจัดวางตวัอย่างทดสอบ

ภาพถา่ยของตัวอย่างทดสอบ

แสดงภาพถ่ายของตวัอย่างทดสอบ

รูปท่ี ๒ ระบุช่ือหรือตำาแหน่งของรูปถา่ย
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คณะทำางาน

ท่ีปรกึษา
นายพันธ์ศักดิ์   ศิรริัชตพงษ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นายสุธี   ผู้เจริญชนะชัย 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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