
ศอ. ๒๐๐๒.๓ - ๒๕๕๘
NECTEC 2002.3 – 2558

วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม
สำาหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เล่ม ๓  ความชื้น
METHOD to EVALUATING ENVIRONMENT RELIABILITY
for AUDIO/VIDEO, INFORMATION TECHNOLOGY, AND COMMUNICATION 
EQUIPMENT
PART 3 : HUMIDITY



ศอ. ๒๐๐๒.๓ - ๒๕๕๘

๑. ขอบข่าย
เอกสารน้ีอธิบายและให้วธิีการประเมินและระบุคุณลักษณะที่ต้องการด้านความทนทานต่อสภาพแวดล้อม
ของบริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน  เพื่อให้
บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเหมาะสมต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อม
ปกติของประเทศไทยได้ โดยผู้ใช้ไม่จำาเป็นต้องควบคุมสภาพแวดล้อมเพิ่มเติม
วิธีดำาเนินการต่างๆ กำาหนดไว้สำาหรับการตรวจสอบความทนทานของบริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทำางานภายใต้ภาวะแวดล้อมที่มีความชื้นสูง โดยใช้ตู้ทดสอบที่ควบคุม
ความชื้นได้ตามที่กำาหนด
เอกสารน้ีกำาหนดข้ึนโดยใช้ข้อมูลจากผู้ใช้ และเอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง

– IEC 60068-1 (1988), Environmental testing – Part 1 – General and guidance
– IEC  60068–1-am1 ed6.0  (1992)  Amendment  1  -  Environmental  testing.  –  Part  1

General and guidance

๒. บทนิยาม
๒.๑ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  หมายถึง บริภัณฑท์ี่ทำาหน้าทีจ่ัดการข้อมูล

เชิงดิจิทัล ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การแสดงผล การสื่อสาร การทำาสำาเนา และการประมวลผล
๒.๒ ตัวอยา่งทดสอบ หมายถึง ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบหรือใช้เป็นตัวแทนสำาหรับทดสอบ
๒.๓ บริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (associated equipment) หมายถึง บริภัณฑ์หรือเครื่องสำาเร็จอื่นที่ชว่ยเสริม

การใช้งานบริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๔ ผู้ผลิต หมายถึง ผู้ทำา ผู้สรา้ง  ผู้ประกอบ หรือผู้ดดัแปลงบริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
๒.๕ ผู้ใช้ หมายถึง ผู้ใช้งาน หรือผู้สั่งงานบริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยให้

ถือว่าผู้ใช้ไม่ได้รับการฝึกอบรมการใช้งานหรือควบคุมบริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

๒.๖ ความเบี่ยงเบน หมายถึง ภาวะหรือ ลักษณะที่การทำางานของบริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหรือบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่นไปจากที่ระบุไว้ แต่ยังสามารถ
ทำางานให้สำาเร็จตามที่กำาหนดไว้ได้

๒.๗ ความสูญเสียความสามารถ หมายถึง ภาวะหรือ ลักษณะทีก่ารทำางานของบริภัณฑ์โสตทัศน์
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร หรือบริภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนไปจากทีร่ะบุไว้ และไม่
สามารถทำางานให้สำาเร็จตามที่กำาหนดไว้ได้ หรือบริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไม่สามารถทำางานอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่ออกแบบไว้ได้

๒/๑๑
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๒.๘ ตู้ทดสอบ หมายถึง ตู้หรือห้องที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตามทีก่ำาหนดในเอกสารฉบับน้ี

ได้

๓. แนวทางการทดสอบ
การทดสอบความทนทานสภาพแวดล้อมด้านความชื้นของบริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารน้ีเป็นการทดสอบเฉพาะแบบ (type test) มีหลักการคือ นำาบริภัณฑ์มาผา่นสภาพแวดล้อมที่มี
ความชื้น ระยะเวลา และอุณหภูมิ ตามที่กำาหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ จากนั้นจึงนำามาตรวจสอบ และ
ประเมินผลกระทบที่เกิดกับบริภัณฑ์

๔. ภาวะสำาหรับการทดสอบ
ต้องควบคุมภาวะโดยรอบของตัวอยา่งทดสอบให้มีค่าดังน้ี

– ความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ ๙๐ โดยทีค่วามชื้นสัมพัทธท์ี่ตำาแหน่งที่ตดิตั้งตวัรับรู้ (sensor) ต้องมีค่า
ความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ ๓ และความชื้นสัมพัทธ์ที่ตำาแหน่งอื่น ๆ ต้องมีคา่ความคลาดเคลื่อน
ไม่เกินร้อนละ ๖ โดยไม่มีการควบแน่น

– อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส ความคลาดเคลื่อน (tolerance) ไม่เกิน ๒ องศาเซลเซียส
– ความเร็วลม ไม่เกิน ๒ เมตรต่อวินาที

๕. เครื่องทดสอบ
เอกสารฉบันน้ีไม่มีเครื่องทดสอบ

๖. การเตรยีมการทดสอบ
วางตวัอย่างทดสอบบนชั้นวางหรือฐานรองที่มั่นคง และคงทนต่อความชื้นสูง
ในกรณีที่ตัวอย่างทดสอบประกอบด้วยส่วนประกอบหลายชิ้น ในการวางสว่นประกอบแต่ละชิ้นของ
ตวัอยา่งทดสอบต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ในการทดสอบตวัอยา่งทดสอบหลายชดุ
พร้อมกัน ต้องจัดตำาแหน่งของตวัอยา่งทดสอบแต่ละชดุ และสิ่งอื่น ๆ ให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกวา่ ๑๕
เซนติเมตร

๗. วิธีทดสอบ
ให้คงอุณหภูมิในตู้ทดสอบไว้ที่ ๒๗ องศาเซลเซียส จากนั้นให้ปรับความชื้นในตูท้ดสอบ ดังรูปที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี

๓/๑๑
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ชว่งที่ ๑ ตรวจสอบการทำางานของตวัอย่างทดสอบ และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สภาพแวดลอ้มในตู้
ทดสอบที่ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกินร้อยละ ๖๐
ช่วงที่ ๒ ปิดตัวอย่างทดสอบ และปลดแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟา้กระแสสลับออกจากตวัอยา่งทดสอบ และ
วางตวัอย่างไว้ในตูท้ดสอบต่อเป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ ๔๕ นาที
ชว่งที่ ๓ เพิ่มความชื้นสัมพทัธ์ภายในตู้ทดสอบให้เป็นรอ้ยละ ๙๐ ภายในเวลา ๑ ชั่วโมง
ช่วงที่ ๔ เมื่อความชื้นสัมพทัธ์ภายในตู้ทดสอบเพิ่มขึ้นถึงระดับร้อยละ ๙๐ แล้ว ให้เริ่มจับเวลาในการผ่าน
ความชื้นของตัวอยา่งทดสอบ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องไป ๔๘ ชัว่โมง อนุญาตให้ใชร้ะยะเวลาทดสอบนาน
กว่าน้ีหากผู้ผลิตเห็นด้วย
ชว่งที่ ๕ ตรวจสอบการทำางานของตัวอยา่งทดสอบทันทีหลังผ่านภาวะชื้น

รูปท่ี ๑ กราฟแสดงความช้ืนสัมพัทธ์สำาหรับการทดสอบ

๘. ประเมินผลการทดสอบ
ให้ประเมินผลการทดสอบตามเกณฑ์ความทนทานต่อความชื้น โดยแบ่งระดับตามลักษณะความเบี่ยงเบน
หรือความสูญเสียความสามารถในการทำางานของตวัอยา่งทดสอบทีต่รวจพบได้หลัง จากผ่านภาวะชื้น
เป็น ๔ ระดับ ดังน้ี 
ระดับ ๓ ไม่พบความเบ่ียงเบนในการทำางาน
ระดับ ๒ พบความเบี่ยงเบนในการทำางานแต่สามารถเรียกคืนสภาพปรกติได้เองภายใน ๔๘ ชั่วโมงหลัง

ผ่านภาวะชื้น

๔/๑๑

ความชื้นสัมพัทธ์

เวลา

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๙๐

ช่วงท่ี ๑ ช่วงท่ี ๒ ช่วงท่ี ๓ ช่วงที่ ๔ ช่วงที่ ๕
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หมายเหตุ ๑ ยอมให้ใช้วีธีการไล่ความชื้นออกจากตัวอย่างทดสอบได้ ตัวอย่างวิธีการไล่ความชื้นให้ไว้ใน

ภาคผนวก ข.

ระดับ ๑ พบความสูญเสียความสามารถในการทำางานแต่สามารถเรียกคืนสภาพปรกติได้เองภายใน ๔๘
ชั่วโมง หลังผ่านภาวะชื้น 
หมายเหตุ ๒ ยอมให้ใช้ห้วีธีการไล่ความชื้นออกจากตัวอย่างทดสอบได้ ตัวอย่างวิธีการไล่ความชื้นให้ไว้ใน

ภาคผนวก ข.

ระดับ ๐ พบความสูญเสียความสามารถในการทำางานและไม่สามารถเรียกคืนสภาพปรกติได้เองภายใน
๔๘ ช่ัวโมง หรือตัวอยา่งทดสอบชำารุดเสียหาย

๙. รายงานผลการทดสอบ
รายงานผลการทดสอบ ประกอบดว้ยรายละเอียดดังต่อไปน้ี

๙.๑ ข้อมูลทั่วไป
– ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ
– วันที่ดำาเนินการทดสอบ
– สภาพแวดล้อมของการทดสอบ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น

๙.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างทดสอบ รายละเอียดของตวัอยา่งทดสอบ ได้แก่ เครื่องหมายการคา้ที่จด
ทะเบียน รุ่นอ้างอิง หมายเลขประจำาเครื่อง ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ คุณลกัษณะ ระบบปฏิบัติการ
และโปรแกรมประยุกตท์ี่ติดตั้งบนตวัอย่างทดสอบ เป็นต้น

๙.๓ รายละเอียดและรุ่นของระบบปฏิบัติการของตวัอยา่งทดสอบ โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ทีต่ิดตั้งมา
กับตวัอย่างทดสอบ และการตั้งค่าต่างๆ ของตวัอย่างทดสอบ รวมถึงบริภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง

๙.๔ คู่มือและเงื่อนไขการใช้งานของตวัอย่างทดสอบที่ผู้ผลิตระบุซ่ึงมีผลต่อสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

๙.๕ รายละเอียดของรูปแบบการจัดวางตวัอยา่งทดสอบ และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในขณะทดสอบ และ
รูปถ่าย

๙.๖ ระดับความชื้นสูงสุดที่ตัวอยา่งทดสอบทนได้ ตามผู้ผลติระบุ

๙.๗ ผลการทดสอบ
ระดับเกณฑ์ความทนทานต่อความชื้นที่ไดร้ับของตวัอย่างทดสอบ
ให้รายงานอาการของความเบี่ยงเบน หรือความสูญเสียความสามารถในการทำางานของตัวอยา่ง
ทดสอบ เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ที่กำาหนดระดับเกณฑ์ความทนทานต่อความชื้นในข้อ ๘

หมายเหตุ ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบดูภาคผนวก ก.

๕/๑๑
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ภาคผนวก ก. ตวัอย่างรายงานผลการทดสอบ
รายงานผลการทดสอบประกอบดว้ยรายละเอียด ดังต่อไปน้ี

รายงานผลการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ
…..................................................

หมายเลขรายงาน : 
หมายเลขเคร่ืองตัวอย่าง
ช่ือและที่อยู่ของลกูค้า

มาตรฐาน/วธิีการทดสอบ

วันที่รับตัวอย่างทดสอบ
วันที่ดำาเนินการทดสอบ

ผู้ทดสอบ
.……………………………………………………………………………

(….………………………………………...……………..)

ผู้รับรองรายงาน
.……………………………………………………………………………

(….………………………………………...……………..)

๖/๑๑
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รายละเอียดของเคร่ืองตวัอย่าง
เคร่ืองหมายการค้า : …..........…………..………..
รุ่น : …...............……....………………………………
หมายเลขประจำาเคร่ือง : ….........................….

ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการ : …........................................................

โปรแกรมประยุกต์ หน้าที่การทำางานของโปรแกรม
๑.
๒.
๓.

บริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ลำาดับที่ เคร่ืองหมายการค้า/รุ่น หมายเลขประจำาเคร่ือง
๑.
๒.
๓.

เงื่อนไขในการใช้งานของตัวอย่างทดสอบซึ่งมีผลต่อสมรรถนะ

๗/๑๑
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ระดับความช้ืนสูงสุดท่ีตวัอย่างทดสอบทนได้ : ..............................................................................……………...
ภาวะสำาหรับการทดสอบ
อุณหภูมิ : ……………………………………………………….
ความชื้นสัมพัทธ์ : …………………………………………...
ความเร็วลม : ………………………………………………….

ผลการทดสอบ
ผลการทำางานของตัวอย่างทดสอบหลังผ่านความช้ืน

การทำางานของตวัอย่างทดสอบ [  ] ปกติ
[  ] พบความเบี่ยงเบนในการทำางาน
[  ] สูญเสียความสามารถในการทำางาน

ลักษณะความเบีย่งเบนหรือสูญเสียความสามารถในการ
ทำางาน

การปฏิบัติเมื่อตัวอย่างพบความเบี่ยงเบนหรือสูญเสยี
ความสามารถในการทำางาน

การทำางานของตัวอย่างทดสอบ

[  ] ปกติ
[  ] พบความเบี่ยงเบนในการทำางาน
[  ] สูญเสียความสามารถในการทำางาน

ผลการทดสอบ
ระดับเกณฑ์ความทนทานต่อความช้ืนท่ีตัวอย่างทดสอบได้รับ : .....................................................................
รูปแบบการจดัวางตัวอย่างทดสอบ

ภาพถ่ายของตัวอย่างทดสอบ

๘/๑๑
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ภาคผนวก ข. กระบวนการไล่ความช้ืนออกจากตวัอย่างทดสอบ

ข.๑ การไล่ความชื้นโดยใช้สารดูดความชื้น
บรรจุตัวอยา่งทดสอบในภาชนะที่ปิดมดิชิด บรรจุสารดูด ความชื้นลงในภาชนะพร้อมตวัอย่าง
ทดสอบ ปิดภาชนะให้ มิดชดิ คงตัวอยา่งทดสอบไวใ้นภาชนะบรรจุสารไล่ความชื้นเป็นระยะเวลา
๔๘ ช่ัวโมง
หมายเหตุ ภายใน ๔๘ ชัวโมง หากสารดูดความชื้นได้ดดูความชื้นเก็บไว้เต็มความสามารถ ผู้ทดสอบสามารถ

เปล่ียนสารดูดความช้ืนชุดใหมแ่ทนชุดเดิมได้

ข.๒ การไล่ความชื้นโดยนำาตัวอยา่งทดสอบไปไว้ในที่ ๆ มีความชื้นสัมพทัธ์ตำ่า 
บรรจตุัวอย่างทดสอบไว้ในตู้ที่มีการควบคุมภาวะแวดล้อม โดยกำาหนดให้มีความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน
ร้อยละ ๖๐ อณุหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส โดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ๒ องศาเซลเซียส เป็นระยะ
เวลา ๔๘ ช่ัวโมง

๙/๑๑



คณะกรรมการวิชาการ (คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์)

ประธานกรรมการ
นายสุพันธุ์   ตั้งจิตกุศลมั่น สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรรมการ
นางอัจฉรา   เจริญสุข สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
นายสุรยทุธ   บุญมาทตั สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม
นายเรืองฤทธิ์   หนิแหนะ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

นายวิรยทุธ   รังหอม
นายอาทิตย์   วัสนมงคล สถาบันไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์
นายวุฒิพงศ์   สพุนธนา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายภานุวัฒน์   ขันธโมลกีุล สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แห่งประเทศไทย
นายวฑิูรย์   คงคะสุวัณณะ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำากัด (มหาชน)

กรรมการและเลขานุการ
นายกมล   เอื้อชินกุล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ



คณะทำางาน

ท่ีปรกึษา
นายพันธ์ศักดิ์  ศริิรชัตพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นายสุธี  ผู้เจริญชัยชนะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

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

คณะทำางาน ดา้นบรรณาธิการ
นางสมพร   กิ่งทอง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
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