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ววิธธีการประเมวินความทนทานตต่อสภาวะแวดลล้อม
สสาหรรับ บรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์แบบดวิจวิทรัล สสาหรรับใชล้ในสสานรักงาน หรรือทธีที่พรักอาศรัย 
เลต่ม ๑ ทรัที่วไป
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๑.  ขอบขต่าย

เอกสารนนนี้ อธธิบายและใหห้วธิธนการประเมธินและระบบุคบุณลลักษณะทนที่ตห้องการดห้านความทนทานตต่อสภาวะ
แวดลห้อมของบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์แบบดวิจวิทรัล สสาหรลับใชห้งานทลัที่วไปในสสานลักงานและทนที่พลักอาศลัยใหห้เปป็นไปใน
ลลักษณะเดนยวกลัน  เพพที่อใหห้บรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์แบบดวิจวิทรัลมนความเหมาะสมตต่อการใชห้งานในสภาวะแวดลห้อม
ปกตธิของประเทศไทยไดห้  โดยไมต่จสาเปป็นตห้องกสาหนดใหห้ผผห้ใชห้จลัดใหห้มนการเตรนยมการเพพที่อควบคบุมสภาวะ
แวดลห้อม สสาหรลับใชห้งานเพธิที่มเตธิม

เอกสารนนนี้เปป็นหนนที่งในอนบุกรมเอกสาร ซนที่งประกอบดห้วยเอกสารทนที่เกนที่ยวเนพที่องกลัน ดลังนนนี้
– วธิธนการประเมธินความทนทานตต่อสภาวะแวดลห้อมสสาหรลับ บรธิภลัณฑฑ์พธิมพฑ์แบบดธิจธิทลัล 

สสาหรลับใชห้ในสสานลักงาน หรพอทนที่พลักอาศลัย เลต่ม ๑ ทลัที่วไป
– วธิธนการประเมธินความทนทานตต่อสภาวะแวดลห้อม สสาหรลับบรธิภลัณฑฑ์พธิมพฑ์แบบดธิจธิทลัล 

สสาหรลับใชห้ในสสานลักงาน หรพอทนที่พลักอาศลัย เลต่ม ๒ ความรห้อน
– วธิธนการประเมธินความทนทานตต่อสภาวะแวดลห้อม สสาหรลับบรธิภลัณฑฑ์พธิมพฑ์แบบดธิจธิทลัล 

สสาหรลับใชห้ในสสานลักงาน หรพอทนที่พลักอาศลัย เลต่ม ๓ ความชพนี้น
– วธิธนการประเมธินความทนทานตต่อสภาวะแวดลห้อม สสาหรลับบรธิภลัณฑฑ์พธิมพฑ์แบบดธิจธิทลัล 

สสาหรลับใชห้ในสสานลักงาน หรพอทนที่พลักอาศลัย เลต่ม ๔ ภาวะผธิดพรต่องทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้า

๒.  บทนวิยาม

๒.๑ บรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์แบบดวิจวิทรัล หมายถนง บรธิภลัณฑฑ์ทนที่มนความสามารถในการพธิมพฑ์แบบดธิจธิทลัลไดห้ ซนที่งประสงคฑ์ใหห้ใชห้
งานในสสานลักงานและทนที่พลักอาศลัย และตห้องสามารถตต่อเชพที่อมเพพที่อสลัที่งพธิมพฑ์จากคอมพธิวเตอรฑ์ไดห้

๒.๒ ผผล้ทสา หมายถนง ผผห้ผลธิตบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์แบบดวิจวิทรัล หรพอผผห้ประกอบบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์แบบดวิจวิทรัล
๒.๓ ฐานทดสอบ (test platform) หมายถนง ชบุดฮารฑ์ดแวรฑ์และซอฟตฑ์แวรฑ์ทนที่ใชห้สสาหรลับทดสอบหรพอรต่วมทดสอบ

บรธิภลัณฑฑ์ ตลัวอยต่างเชต่น คอมพธิวเตอรฑ์ ระบบปฏธิบลัตธิการ ซอฟตฑ์แวรฑ์ประยบุกตฑ์ อบุปกรณฑ์เครพอขต่าย อบุปกรณฑ์จลับ
เวลา
หมายเหตต สสาหรลับการพธิมพฑ์ผต่านการเชพที่อมตต่อแบบ USB อบุปกรณฑ์เครพอขต่ายจะถพอเปป็นบรวิภรัณฑฑ์ทธีที่เกธีที่ยวขล้อง

๒.๔ บรวิภรัณฑฑ์ทธีที่เกธีที่ยวขล้อง (associated equipment) หมายถนง บรธิภลัณฑฑ์หรพอเครพที่องสสาเรล็จอพที่นทนที่ชต่วยเสรธิมการ
ใชห้งานของบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์แบบดวิจวิทรัล

๒.๕ สมรรถนะทธีที่กสาหนด (rated performance) หมายถนง สมรรถนะในการทสางานของบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์แบบ
ดวิจวิทรัลทนที่ผผล้ทสาระบบุ ภายใตห้เงพที่อนไขการทสางานทนที่สอดคลห้องกลับขห้อกสาหนดการทสางานทนที่ระบบุโดยผผล้ทสา
หมายเหตต สมรรถนะทธีที่กสาหนดโดยผผล้ทสาอาจมนมากกวต่าหนนที่งคต่าตามลลักษณะการทสางานของบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์แบบดวิจวิทรัลทนที่

ผผล้ทสาออกแบบไวห้

๒.๖ สมรรถนะสผงสตด (maximum performance) หมายถนง สมรรถนะในการทสางานของบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์แบบ
ดวิจวิทรัลทนที่สผงสบุดทนที่ผผล้ทสาระบบุ ภายใตห้เงพที่อนไขการทสางานทนที่สอดคลห้องกลับขห้อกสาหนดของเอกสารนนนี้

๒/๕
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๒.๗ ความสผญเสธียสมรรถนะ (performance loss) หมายถนง สมรรถนะในการทสางานของบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์
แบบดวิจวิทรัลมนการเบนที่ยงเบนอยต่างไมต่พนงประสงคฑ์  และมนคต่าลดลงตสที่ากวต่าสมรรถนะทธีที่กสาหนดไวห้
หมายเหตต ความสผญเสธียสมรรถนะรวมถนงความลห้มเหลวในการทสางานชลัที่วคราวหรพอถาวร และการชสารบุดเสนยหายของ

บรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์แบบดวิจวิทรัล

๓.  สภาวะแวดลล้อมทรัที่วไปทธีที่พบไดล้ในประเทศไทย

๓.๑  ดห้านอบุณหภผมธิและความชพนี้น
ประเทศไทยตลันี้งอยผต่ในเขตรห้อนชพนี้นทนที่เหมาะสมกลับการพลักอาศลัย มนอบุณหภผมธิสผงสบุดไมต่เกธิน ๔๕ องศา
เซลเซนยสและอบุณหภผมธิตสที่าสบุดไมต่ตสที่ากวต่า -๑๐ องศาเซลเซนยส  และความชพนี้นสลัมพลัทธฑ์สผงสบุดเกธินกวต่ารห้อย
ละ ๙๐

๓.๒  ดห้านความผธิดพรต่องทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้า
สภาพภผมธิอากาศของประเทศไทยทนที่มนฝนตกชบุก และมลักมนฝนฟฟ้าคะนองรต่วมอยผต่ดห้วย ทสาใหห้เกธิดสลัญญาณ
รบกวน ทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้าตามธรรมชาตธิไดห้บต่อยครลันี้ง  ประกอบกลับการพลัฒนาและเตธิบโตขนนี้นของ
ชบุมชนเมพองและ เทคโนโลยนดห้านการสพที่อสารโทรคมนาคม ทสาใหห้มนการใชห้งานคลพที่นวธิทยบุเพธิที่มสผงขนนี้น และ
มนการสรห้างสลัญญาณรบกวนทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้าในรผปแบบตต่างๆ  เพธิที่มสผงขนนี้นตามไปดห้วย สภาพเชต่นนนนี้กต่อ
ใหห้เกธิดผลกระทบโดยตรงตต่อเสถนยรภาพการทสางานของบรธิภลัณฑฑ์เทคโนโลยนสารสนเทศและการสพที่อสาร 
อาทธิ เครพที่องคอมพธิวเตอรฑ์ และเครพที่องพธิมพฑ์

๔.  การกสาหนดและชธีชี้บต่งระดรับความทนทาน

ผผล้ทสาเปป็นผผห้เลพอกและระบบุระดลับความทนทานดห้านตต่างๆ ของบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์แบบดวิจวิทรัล  โดยการแสดง
เครพที่องหมายบนฉลากทนที่ตธิดอยผต่บนพพนี้นผธิวดห้านนอกของบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์แบบดวิจวิทรัล รวมถนงใหห้รายละเอนยดของ
สมรรถนะทธีที่กสาหนดของบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์แบบดวิจวิทรัลตามทนที่ไดห้ออกแบบไวห้

การแสดงเครพที่องหมายและชนนี้บต่งระดลับความทนทานตต่อสภาวะแวดลห้อม ใหห้ทสาโดยใชห้ตลัวอลักษรไทย “ทน” 
หรพอตลัวอลักษรโรมลัน “RE”  ตามดห้วยตลัวเลข ๔ หลลัก โดยแตต่ละหลลักจะหมายถนง คบุณลลักษณะดห้านความ
ทนทานตต่อสภาวะแวดลห้อม ๔ ดห้าน เรนยงตามลสาดลับดลังนนนี้ ความรห้อน  ความชพนี้น  ความสลัที่นสะเทพอนและการ
ตกกระแทก  และความผธิดพรต่องทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้า ดลังรผปทนที่ ๑

รผปทธีที่ ๑  ตรัวอยต่างการแสดงเครรืที่องหมายเพรืที่อชธีชี้บต่งสมรรถนะดล้านความทนทานตต่อสภาวะแวดลล้อม

๓/๕

ทน

         ทนความรห้อน(ไมต่ไดห้ระบบุ)        
ความผธิดพรต่องทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้า ระดลับ ๓           ทนความชพนี้น ระดลับ ๔      
    ทนความสลัที่นสะเทพอนและการตกกระแทก(ไมต่ไดห้ระบบุ)

X X๓๔ RE 3 X44



ศอ. ๒๐๑๒.๑ - ๒๕๕๓

ตลัวเลขทนที่แสดงกสากลับไวห้ประจสาหลลักจะแสดงระดลับสมรรถนะทนที่ระบบุ ของแตต่ละสภาวะแวดลห้อม  ซนที่งแบต่งเปป็น
ระดลับตามความสผญเสธียสมรรถนะหรพอความลห้มเหลวในการทสางานของบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์แบบดวิจวิทรัล เปรนยบ
เทนยบกลับเกณฑฑ์ทนที่กสาหนดในขห้อกสาหนดการทดสอบสมรรถนะของบรธิภลัณฑฑ์คอมพธิวเตอรฑ์ และสอดคลห้องกลับ
สมรรถนะทธีที่กสาหนดโดยผผล้ทสา  ระดลับของผลการทดสอบมนดลังตต่อไปนนนี้

ระดลับ ๔ ความสามารถในการทสางาน และ/หรพอคต่าสมรรถนะของบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์แบบดวิจวิทรัลทนที่บลันทนกไดห้
ตลอดการทดสอบตห้องไมต่นห้อยกวต่ารห้อยละเกห้าสธิบของสมรรถนะสผงสตด หรพอสมรรถนะทธีที่กสาหนด
โดยผผล้ทสา และไมต่มนผลกระทบตต่อคบุณภาพงานพธิมพฑ์

ระดลับ ๓ ความสามารถในการทสางาน และ/หรพอคต่าสมรรถนะของบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์แบบดวิจวิทรัลทนที่บลันทนกไดห้
ตลอดการทดสอบลดตสที่ากวต่ารห้อยละเกห้าสธิบของสมรรถนะสผงสตด หรพอสมรรถนะทธีที่กสาหนดโดยผผล้
ทสา แตต่บรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์แบบดวิจวิทรัลยลังคงทสางานไดห้ตามปกตธิและไมต่มนผลกระทบตต่อคบุณภาพงาน
พธิมพฑ์

ระดลับ ๒ บรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์แบบดวิจวิทรัลไมต่ทสางานหรพอไมต่ตอบสนองตต่อคสาสลัที่งทสางาน หรพอมนผลกระทบตต่อ
คบุณภาพงานพธิมพฑ์ ทสาใหห้ตห้องดสาเนธินการปปิดตลัวอยต่างทดสอบหรพอสลัที่งเรธิที่มทสางานใหมต่

ระดลับ ๑ บรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์แบบดวิจวิทรัลเสนยหรพอชสารบุด ไมต่สามารถทสางานตต่อไดห้  ตห้องเปลนที่ยนสต่วนประกอบ
หรพอตห้องซต่อมบสารบุงเพพที่อใหห้บรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์แบบดวิจวิทรัลกลลับมาทสางานตต่อไดห้

กรณนไมต่มนการทดสอบหรพอประเมธินสมรรถนะในดห้านใดใหห้แสดงเครพที่องหมาย X หรพอ – ทนที่หลลักดลังกลต่าว 
ยอมใหห้ใชห้วธิธนการกสาหนดและชนนี้บต่งโดยใชห้รผปแบบอพที่น หรพอการอธธิบายเปป็นภาษาไทย หรพอสลัญลลักษณฑ์อพที่นไดห้ 
หากไมต่ทสาใหห้เกธิดความสลับสน

๔/๕
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คณะทสางาน

ทธีที่ปรรึกษา
นายพลันธฑ์ศลักดธิดิ์   ศธิรธิรลัชตพงษฑ์ ศผนยฑ์เทคโนโลยนอธิเลล็กทรอนธิกสฑ์และคอมพธิวเตอรฑ์แหต่งชาตธิ
นายกวห้าน  สธิตะธนน ศผนยฑ์เทคโนโลยนอธิเลล็กทรอนธิกสฑ์และคอมพธิวเตอรฑ์แหต่งชาตธิ

คณะทสางาน
นายสมเดช  แสงสบุรศลักดธิดิ์ ศผนยฑ์เทคโนโลยนอธิเลล็กทรอนธิกสฑ์และคอมพธิวเตอรฑ์แหต่งชาตธิ
นายพธิจลักษฑ์  เพธิที่มประเสรธิฐ ศผนยฑ์เทคโนโลยนอธิเลล็กทรอนธิกสฑ์และคอมพธิวเตอรฑ์แหต่งชาตธิ
นายสมเดช  แสงสบุรศลักดธิดิ์ ศผนยฑ์เทคโนโลยนอธิเลล็กทรอนธิกสฑ์และคอมพธิวเตอรฑ์แหต่งชาตธิ
นายสบุรพงษฑ์  แซต่เจนยม ศผนยฑ์เทคโนโลยนอธิเลล็กทรอนธิกสฑ์และคอมพธิวเตอรฑ์แหต่งชาตธิ
นางสาวเขมณลัฎฐฑ์  เจรธิญจธิตวลัฒธน ศผนยฑ์เทคโนโลยนอธิเลล็กทรอนธิกสฑ์และคอมพธิวเตอรฑ์แหต่งชาตธิ
นายถธิรเจต  พลันพาไพร ศผนยฑ์เทคโนโลยนอธิเลล็กทรอนธิกสฑ์และคอมพธิวเตอรฑ์แหต่งชาตธิ
นางสาวธลัญลลักษณฑ์  ยธินี้มยต่อง ศผนยฑ์เทคโนโลยนอธิเลล็กทรอนธิกสฑ์และคอมพธิวเตอรฑ์แหต่งชาตธิ
นางสาวปปัญญดา  ฤกษฑ์มลังกร ศผนยฑ์เทคโนโลยนอธิเลล็กทรอนธิกสฑ์และคอมพธิวเตอรฑ์แหต่งชาตธิ
นางสาวอรธธินน  พยลัคฆะญาตธิ ศผนยฑ์เทคโนโลยนอธิเลล็กทรอนธิกสฑ์และคอมพธิวเตอรฑ์แหต่งชาตธิ
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