
การทดสอบ 
จอมอนิเตอร 

การหาคามาตรฐานสําหรับเครื่องจักร อุปกรณประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ตอง
อาศัยหลักทางสถิติมาชวยในการหาจํานวนตัวอยาง การสุมตัวอยางเพื่อนํามาทดสอบ รวมไปถึงการวิเคราะห
ขอมูล ทั้งน้ีแนวทางในการดําเนินการดังกลาวใชวิธีการออกแบบการทดลอง (Experimental Designs หรอื 
Designs of Experiment) ซึ่งเปนระเบียบวิธีที่จําลองสภาพความเปนจริงใหอยูในสภาพที่ควบคุมปจจัยตางๆ 
ได และสามารถตรวจสอบอิทธิพลของปจจัยเหลาน้ันได การออกแบบการทดลองนี้เปนลักษณะหน่ึง โดยจะแสดง 
Flow Chart เพ่ือใหมองเห็นภาพโดยรวมและเกิดความเขาใจไดงายขึ้น ดังรูปที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงคในการ
ดําเนินการ ดังน้ี 
1. เพ่ือใหทราบคา Standby Power ของอุปกรณในทองตลาด 
2. เพ่ือใหทราบปจจัยหลักที่มีผลตอคา Standby Power และสามารถกําหนดเกณฑไดอยางเหมาะสม 
3. เพ่ือใหสามารถกําหนดคาประสิทธิภาพขั้นสูง (HEPS) และคาประสิทธิภาพขั้นตํ่า (MEPS) ไดอยาง
เหมาะสม 

และเพ่ือดําเนินการใหไดดังวัตถุประสงคที่ต้ังไว ตองจําแนกปจจัยตางๆ ที่มีผลตอคา Standby 
Power โดยทําการสํารวจอุปกรณเบื้องตน (Pilot Survey) ซึ่งปจจัยที่คาดวานาจะมีอิทธิพลตอคา Standby 
Power ของจอมอนิเตอรแบบ LCD คือขนาดจอของจอมอนิเตอร 

จากการทําการสํารวจเบื้องตน หรือ Pilot Survey แลว นําขอมูลมาจัดเรียงพรอมทั้งหาคาทางสถิติ 
โดยคาสถิติที่จําเปนตอการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เพ่ือใหทราบถึง
ความแปรปรวนของขอมูลที่ตรวจวัดได และนําขอมูลเหลาน้ันไปหาขนาดตัวอยางที่เหมาะสมในการทดสอบจริง 

การกําหนดขนาดตัวอยางเพื่อนําไปทดสอบจริงน้ี ไดใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis 
of Variance: ANOVA) เพ่ือใหไดขนาดตัวอยางที่เพียงพอและเหมาะสมสําหรับการทดสอบจริง 
จอมอนิเตอรแบบ LCD มีขนาดตัวอยางดังน้ี 
 

อุปกรณ ขนาดตัวอยาง (เครื่อง) 
จอมอนิเตอรแบบ LCD 30 
รวม 30 

 
 



 
รูปที่ 1 Experimental Designs Methodology 
 
สถานท่ีทดสอบและวิธีการทดสอบคา Standby Power ของจอมอนิเตอร 
เพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตองนาเช่ือถือ ทางผูดําเนินการจึงไดทําการทดสอบอุปกรณใน 3 รูปแบบ ไดแก 

• หองทดสอบ (Laboratory Test) ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหองทดสอบตาม ISO/IEC 17025  

• หองทดสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยควบคุมสภาวะใหเปนไปตาม IEC 
62301  

วัตถุประสงคในการดําเนินการ
กําหนดคาเกณฑมาตรฐาน 

    ทําการสํารวจเบื้องตน 
(Pilot Survey) 

หาขนาดตัวอยาง ดวยวิธีการวิเคราะห
ความแปรปรวน (ANOVA) 

ทดสอบจริง (ตามขนาด
ตัวอยางที่วิเคราะห) 

วิเคราะหขอมูล และคํานวณคาทางสถิติ 
(คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

กําหนดคาเกณฑมาตรฐานของ
คา Standby Power 

หาศักยภาพในการประหยัดพลังงาน 



• นอกสถานที่ (Onsite Test) ทดสอบนอกหองทดสอบ โดยควบคุมสภาวะตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐาน
เดียวกันกับหองทดสอบ 

 
วิธีทดสอบคา Standby Power ของจอมอนิเตอร 

เน่ืองจากอุปกรณแตละกลุมมีประเภทยอยจํานวนมาก เพ่ือใหคาเกณฑที่ทําการศึกษาสามารถนําไปใชได 
คณะทํางานจึงไดนิยามอุปกรณแตละกลุมใหชัดเจน โดยครอบคลุมประเภทที่มีการใชจํานวนมาก  ไมรวมอุปกรณ
เฉพาะที่ใชนอยและที่ไมคุมคาในการกําหนดมาตรฐาน ดังน้ันขอบเขตของการสุมทดสอบของจอมอนิเตอร

หมายถึง จอมอนิเตอรแบบ LCD ท่ีใชกับคอมพิวเตอรเทาน้ัน (ไมรวมจอมอนิเตอรท่ีมี tuner และ receiver) 
 
การทดสอบคา Standby Power ของจอมอนิเตอร 

1. มาตรฐานในการทดสอบ 
ในการทดสอบ  คณะทํางานไดดําเนินการตรวจวัดตามมาตรฐาน IEC 62301: Household electrical                      

Appliances –Measurement of standby Power ซึ่งเปนมาตรฐานท่ีเปนที่ยอมรับในการวัดคา Standby Power 
อยางไรก็ตาม เน่ืองจาก IEC 62301 เปนมาตรฐานท่ีกําหนดเก่ียวกับ วิธีการวัดคา   เครื่องมือที่ใช    ตลอดจน
สภาวะที่ทดสอบ แตไมไดกําหนดขั้นตอนในการทดสอบสําหรับแตละอุปกรณ    ในสวนน้ี คณะทํางานจะอางอิง
จากวิธีการทดสอบของ         Energy Star  

2. สภาวะในการทดสอบ   (ตาม IEC 62301) 
1.  อุณหภูมิของอากาศขณะทดสอบ   ตองอยูในชวง 23 ± 5° C 

 2.  ความเร็วลมรอบอุปกรณ ตองไมเกิน 0.5 m/s 
 3.  แรงดันไฟฟาตองอยูในชวง 220V± 1% ความถ่ี 50 Hz ± 1% 
 4.  ขณะทดสอบแหลงจายไฟตองมีคาฮามอรนิกรวมไมเกิน 2 % และคา Crest Factor อยูในชวง 1.34 ถึง 
1.49 
 

3. เคร่ืองมือวัดท่ีใชทดสอบ 
1) เครื่องมือตองมีคาความไมแนนอนไมเกิน  2 %  ที่คาวัดสูงกวาหรือเทากับ 0.5 วัตต 

และไมเกิน 0.01 วัตตที่คาวัดตํ่ากวา 0.5 วัตต ที่ความเช่ือมั่น 95 % 
2) เครื่องมือวัดตองมีความละเอียดอยางนอย 0.01 วัตต  ที่คาวัดเกิน 10 วัตต และ 0.1 วัตตสําหรับคา

วัดที่สูง 
กวา 10 วัตต 
 
 
 
 
 
 
 



4. การตอวงจร 
 
 
 
 
 
                                               

 
รูปที่ 2 การตอวงจรเครื่องวัด 

 
M   :     เครื่องวัดกําลังไฟฟา 
UUT:    อุปกรณที่นํามาทดสอบ (Unit Under Test) 
 

5. การเตรียมอุปกรณ 
จอมอนิเตอร เช่ือมตอกับคอมพิวเตอร และอุปกรณจะตองถูกปรับต้ังในสภาพเหมือนที่สงมอบใหลูกคา 
 

6. ขั้นตอนการทดสอบจอมอนิเตอรแบบ LCD  มีดังน้ี 
ขั้นตอน คาที่บันทึก 

1. จดรุน ผูผลิต หมายเลขเครื่อง Spec (ขนาดจอ ฯลฯ) แหลงผลิต  
     ถายภาพอุปกรณและ nameplate 
2. บันทึกอุณหภูมิความช้ืน ความเร็วลม ณ จุดทดสอบ 
3. ตอจอมอนิเตอรกับคอมพิวเตอร และแหลงจายไฟ  พรอมวงจรเครื่องวัด 
4. เปดแหลงจายไฟ  และปรับต้ังใหแรงดัน 220 V และความถ่ี 50 Hz ตาม    
      มาตรฐาน บันทึกคาแรงดันไฟฟา,ความถ่ี,THD, CREST FACTOR 
5. เปดคอมพิวเตอร เปดจอมอนิเตอร 
6. รอจนอุปกรณทํางานครบถวน 
    On Mode 
7. เมื่อคากําลังไฟฟาน่ิง วัดกําลังไฟฟาเฉล่ียใน On Mode ในชวง 5 นาที 
    Sleep Mode 
8. ปรับต้ังจอภาพใหเขาสู Sleep Mode จากคอมพิวเตอร 
9. เมื่อคากําลังไฟฟาน่ิง วัดกําลังไฟฟาเฉล่ียใน Sleep Mode ในชวง 5 นาที 
10. ปดคอมพิวเตอร ปดสวิตซจอมอนิเตอร (ถามี) 
    Off Mode 
11. รอใหคากําลังไฟฟาน่ิง วัดกําลังไฟฟาเฉล่ียใน Off Mode ในชวง 5 นาที 
12. จบการทดสอบ 

รายละเอียดอุปกรณ 
 
สภาวะในการทดสอบ 
 
ระบบไฟฟา 
 
 
 
 
ON MODE POWER 
 
 
SLEEP MODE POWER 
 
 
OFF MODE POWER 
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เคร่ืองควบคุม 
แหลงจายไฟฟา เคร่ืองวัด 

อุปกรณที่นํามาทดสอบ 


