
การตอสายสัญญาณกับเคร่ือง 

 
 
 
 

 
 

 

ภาพที ่1 - ภาพมองจากดานหลังของเครือ่ง 

 

 

 

   1.  ชอง COM1   ใชตอกับจอรโีมทแสดงผลภายนอกหรอืคอมพิวเตอร โดยจะสงเปนสัญญาณ RS-232  

   2.  ชอง COM2   ใชตอกับจอรโีมทแสดงผลภายนอกหรอืคอมพิวเตอร โดยจะสงเปนสัญญาณ RS-232  

   3.  ชองเสียบสายไฟ 5 VDC จากหมอแปลง 

   4.  ชอง LOAD CELL   ใชตอกับโหลดเซลลเพ่ือรับคาน้ําหนักจากแทนช่ัง   

   5.  ชอง PRINTER   เปนชองตอกับเครื่อง Printer เพ่ือพิมพบัตรช่ัง โดยตอที่ Parallel Port ของเครื่อง Printer 
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ชองตอสายสัญญาณตางๆ 

 
 ชองตอ COM1 (คอนเน็กเตอร DB-25) 
 

ขาท่ี สัญญาณ สีของสายไฟ 

2 TXD แดง 

7 GND          ดาํ 

 

  ชองตอ COM2 (คอนเน็กเตอร DB-9) 
 

ขาท่ี สัญญาณ สีของสายไฟ 

2 TXD แดง 

5 GND          ดาํ 

   

 ชองตอ Load Cell (คอนเน็กเตอร DB-9) 

 ใชตอกับโหลดเซลลหรือ Junction Box เพ่ือรับสัญญาณน้ําหนัก โดยสัญญาณที่ขาตางๆ มีดังนี ้

 

 
 

ภาพแสดงขาสัญญาณของโหลดเซลล 

 

ขาท่ี สัญญาณ สีของสาย 

1            + Excitation            แดง 

2            + Sense            สม 

3               Shield            เหลือง 

4            – Sense            น้าํเงนิ 

5            – Excitation            ดาํ 

7            + Signal            เขยีว 

8            – Signal            ขาว 

 

 

*** หมายเหต ุ  ในกรณีทีส่ายสัญญาณ Load Cell เปนแบบ 4 เสน ใหเช่ือม + Excitation เขากับ + Sense และ 

เช่ือม – Excitation เขากับ – Sense 



ตําแหนงการตอสายสัญญาณตางๆ ภายในเคร่ือง 

 

 

 
 
 
1.   ตอไฟเล้ียงวงจร 5 VDC จากหมอแปลง 

2.   ตอกับแผงปุมกดหนาเครื่อง เพ่ือรับคีย 

3.   ชองเสียบ Jumper เพ่ือเขาไปตั้งคาการทํางานและปรับเทียบน้ําหนัก 

4.   ตอไปยังโหลดเซลลเพ่ือรับคาน้ําหนัก 

5.   แบตเตอรรี่แบคอัพของไอซีนาฬิกา 

6.   ตอออก Printer เพ่ือพิมพบัตรช่ังและรายงานการช่ัง 

7.   ตอไฟ Back Light ของจอแสดงผล 

8.   ตอกับจอแสดงผล 

9.   ตอออก COM1 สงสัญญาณ RS-232 ไปยังจอแสดงผลภายนอกหรอืคอมพิวเตอร 

 10.   ตอออก COM2 สงสัญญาณ RS-232 ไปยังจอแสดงผลภายนอกหรอืคอมพิวเตอร 

 

 
 
 
 
 



การใชงานปุมกด 

 

 

 

ปุม ID  ใชสําหรับการปอนทะเบียนรถ 

ปุม PRINT ใชสําหรับคนหาขอมูลการช่ังที่อยูในเครื่อง 

ปุม REPORT ใชสําหรบัการพิมพรายงานการช่ัง 

ปุม SETUP ใชสําหรับการตั้งคา 

ปุม ERASE ใชสําหรบัลบรายการช่ัง 

ปุม ZERO ใชสําหรับปรับน้ําหนักใหเปน ศูนย 

ปุม YES, NO ใชสําหรับยืนยันการทํางานภายในโปรแกรม  

 

ปุม   ใชสําหรับเปล่ียนภาษาจาก อังกฤษ(EN)  ไทย(TH) 

ปุม   ใชสําหรับยกเลิกการทาํงานเพ่ือเพ่ือกลับสูหนาจอหลัก 

ปุม   ใชสําหรับลบตัวอักษรในกรณีที่พิมพขอมูลผิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การใชงานเคร่ือง 

 
เม่ือผูใชงานทําการเปดเครื่อง ทีจ่อแสดงผลจะแสดงหนาจอหลัก ดังรูป โดยจะแสดงรายละเอียด ดังนี ้

 

 
 

แถวบน      :  จะแสดง วัน/เดอืน/ป (ทางดานซาย) และเวลา ช่ัวโมง/นาที/วินาท ี(ทางดานขวา) 

แถวกลาง   :  จะเปนตัวเลขแสดงคาน้ําหนักในหนวยกิโลกรัม และสัญลักษณ แสดงคาน้ําหนักนิ่ง (ถาน้ําหนักไม

นิ่งจะไมแสดงผล) 

แถวลาง     :  จะแสดงขอความ ZERO เม่ือน้ําหนักที่ช่ังไดมีคาเทากับศูนย, ขอความ MOTION จะแสดงเม่ือเครื่อง

กําลังอานคาน้ําหนักอยูและน้ําหนักยังไมนิ่ง และแสดงสัญลักษณรูปแบบภาษาไทย (TH), อังกฤษ 

(EN) ทีม่มุลางขวาของจอแสดงผล 

 

 

1. การช่ังเขา – ออก และรับจางช่ัง (กดปุม ID) 

เปนเมนูการช่ังน้ําหนักเพ่ือบันทึกและพิมพบัตรช่ัง โดยผูช่ังจะตองปอน เลขทะเบียน, รหัสลูกคา, 

รหัสสินคา, ราคา และการหกัคาตางๆ เชน หกัคาความช้ืน, หักคาช่ัง เพ่ือใหโปรแกรมทําการคํานวณและพิมพบัตร

ช่ังออกมา 
 

 
   

สวนการรับจางช่ังนั้น เครื่องจะช่ังและพิมพบัตรช่ังออกมาแตจะไมบันทึกขอมูลการช่ังเก็บไวในเครื่อง 

ใชในกรณีที่ไมตองการเก็บบันทึกรายการช่ังนั้นๆ 

  

 

 

 



2. การคนหาขอมูลในหนวยความจําของเครื่อง (กดปุม PRINT) 
 

 

 
 

เปนเมนูในการเรียกดูขอมูลในหนวยความจําของเครื่อง โดยสามารถแบงเปนหัวขอตอไปนี ้

 

2.1 คนหาบัตรช่ัง    เปนการคนหาขอมูลของการช่ังที่ไดบันทึกไวในเครื่อง เพ่ือทําการพิมพ ,   แกไข หรอื

ลบขอมูลออกจากเครื่อง โดยสามารถคนหาได จากหัวขอตอไปนี ้

 

 

 

- 2.1.1 คนหาจากวันท่ี   เปนการปอนชวงวันที่ที่ตองการจะดูขอมูล 

- 2.1.2 คนหาจากทะเบียน   เปนการปอนเลขทะเบียนที่ตองการจะดูขอมูล 

- 2.1.3 คนหาจากรหัสลูกคา   เปนการปอนรหัสลูกคาที่ตองการจะดูขอมูล 

- 2.1.4 คนหาจากรหัสสินคา   เปนการปอนรหัสสินคาที่ตองการจะดูขอมูล 

- 2.1.5 คนหาเฉพาะรถช่ังเขา   เปนการดูขอมูลเฉพาะรถที่ช่ังเขาแตยังไมไดช่ังออก 

 

เม่ือปอนขอมูลแลว เครื่องจะคนหาขอมูลทั้งหมดแลวแสดงรายละเอียดขึ้นมา เราสามารถเลือกดูขอมูล

โดยกดปุม  , และสามารถกดปุมเพ่ือทํางาน ดังนี ้

 
 



 

 

ปุม PRINT    - เปนการส่ังใหเครื่องพิมพบัตรช่ังออกมา 

ปุม ERASE   - เปนการลบขอมูลของบัตรช่ังใบนี้ออกจากเครื่อง 

 

2.2 พิมพรายช่ือลูกคา เปนการพิมพรหัสและรายช่ือของลูกคาที่เราตั้งไวในเครื่องออกมา  

2.3 พิมพรายช่ือสินคา เปนการพิมพรหัสและรายช่ือของสินคาที่เราตั้งไวในเครื่องออกมา  

2.4 หนวยความจํา เปนการดูขอมูลที่เก็บไวในหนวยความจําวามีทั้งหมดก่ีรายการ  

 

 3. พิมพรายงานการช่ัง (กดปุม REPORT) 

เปนเมนูการพิมพรายงานออกเพ่ือดูเปนสถิติ โดยสามารถเลือกพิมพไดจากหัวขอตอไปนี ้
 

 

 

- 3.1 รายงานตามวันท่ี  เปนการปอนชวงวันที่ที่ตองการจะพิมพรายงานการช่ังออกมา 

- 3.2 รายงานตามทะเบยีน  เปนการปอนเลขทะเบียนที่ตองการจะพิมพรายงานการช่ังออกมา 

- 3.3 รายงานตามรหสัลกูคา    เปนการปอนรหสัลูกคาทีต่องการจะพิมพรายงานการช่ังออกมา 

- 3.4 รายงานตามรหสัสินคา    เปนการปอนรหัสสินคาที่ตองการจะพิมพรายงานการช่ังออกมา 

- 3.5 รายงานเฉพาะรถชั่งเขา   เปนการพิมพรายงานเฉพาะรถที่ช่ังเขาแตยังไมไดช่ังออก 

 

เม่ือปอนขอมูลแลว เครื่องจะถามขอบเขตการพิมพวาจะใหพิมพรายงานซ้ือ รายงานขาย หรือพิมพทั้งซ้ือ

และขาย เม่ือเลือกแลว เครือ่งก็จะพิมพเปนรายงานออกมา 

 

 



4. การตั้งระบบ (กดปุม SETUP)  

 เปนเมนูในการตั้งคาการทํางานตางๆของเครื่อง โดยมีหัวขอดังนี้  
 

 

 

 

4.1 ตั้งรหัสลูกคา   ใชสําหรับตั้งรหัสและช่ือของลูกคา  
 

4.2 ตั้งรหัสสินคา   ใชสําหรบัตั้งรหัสและช่ือของสินคา 
 

4.3 ตั้งลําดับ   ใชสําหรบัตั้งลําดับของบัตรช่ัง 
 

4.4 ตั้งเวลา, วันท่ี   ใชสําหรับตั้งคาวัน, เวลาของเครื่องใหม  
 

4.5 ตั้งหัวกระดาษ   ใชสําหรับตั้งหัวกระดาษในการพิมพบัตรช่ังโดยจะแบงเปนหัวขอยอยได ดังนี ้

- 4.5.1 ช่ือหัวกระดาษ            ใชตัง้ช่ือของหวักระดาษโดยจะพิมพเปนตวัใหญออกมาทีห่วักระดาษ 

- 4.5.2 รายละเอยีดบรรทัด 1         ใชตั้งรายละเอียดของหัวกระดาษ เชน ที่อยู  

- 4.5.3 รายละเอยีดบรรทัด 2         ใชตั้งรายละเอียดของหัวกระดาษในอีก 1 บรรทัด  

 

4.6 การคํานวณ   ใชสําหรับเลือกหักส่ิงเจือปน (ในกรณีที่ใชงาน) วาจะใหหักเปน % หรือหักจาก

น้ําหนักที่ปอน 

 

4.7 ตัง้คาการใชงาน   เปนการตั้งคาใหเครื่องถามขอมูลตางๆ  เชน รหัสลูกคา – รหัสสินคา, ราคาสินคา, 

หักน้ําหนัก, หักเงิน วาจะใหถามขณะช่ังเขา หรือถามขณะช่ังออก หรือไมถามเลย 

 



5. ลบขอมูลในหนวยความจํา (กดปุม ERASE)  

เปนเมนูในการลบขอมูลออกจากหนวยความจําของเครื่อง โดยมีหัวขอดังนี ้
 

 

 

5.1 ลบรายการช่ัง เปนการลบรายการช่ังที่บันทึกเก็บไวในเครื่อง โดยแบงเปนหัวขอดังนี้  
 

 
 

- 5.1.1 ลบจากทะเบยีน   เปนการลบบัตรชั่งจากเลขทะเบียน 

- 5.1.2 ลบจากรหัสลูกคา   เปนการลบบัตรช่ังจากรหัสลูกคา 

- 5.1.3 ลบจากรหัสสินคา   เปนการลบบัตรช่ังจากรหัสสินคา 

- 5.1.4 ลบรายการท้ังหมด   เปนการลบขอมูลการช่ังทั้งหมด  

 

5.2 ลบรหัสลูกคา เปนการลบรหัสและช่ือของรหัสลูกคาที่ตั้งขึ้นมา โดยสามารถเลือกวาจะลบเฉพาะ

รหัสที่ปอนหรือลบรหัสทั้งหมด 

 

5.3 ลบรหัสสินคา เปนการลบรหัสและช่ือของรหัสสินคาที่ตั้งขึ้นมาโดยสามารถเลือกวาจะลบเฉพาะ

รหัสที่ปอนหรือลบรหัสทั้งหมด 

 

 

 

 

 



การตั้งโปรแกรมและการปรับเทียบนํ้าหนัก 

 
หากตองการตั้งโปรแกรม ใหเสียบ  Jumper ที่อยุดานในของเครื่อง แลวหนาจอจะแสดงฟงกชันตางๆ 

เราสามารถเลือกไดโดยใชปุม, และ ENTER เพ่ือเขาไปตัง้คาในฟงกชนันัน้ๆ หากตองการออกจากการตัง้

โปรแกรมใหกดปุม ESC และถอด Jumper ออก โดยฟงกชันที่แสดง มีดังนี ้

 

» ปรับน้ําหนักศูนยและน้ําหนักมาตรฐาน (Zero & Span) 

เปนการปรับทั้งน้ําหนักศูนย (Zero) และน้าํหนกัมาตรฐาน (Span) ทําไดดังนี ้

   1.  นําส่ิงของออกจากแทนช่ัง ใหแทนวาง แลวกด ENTER เครื่องจะคํานวณน้ําหนัก 

   2.  เม่ือเสร็จหนาจอจะเปล่ียนไป และแสดงขอความใหนําน้ําหนักขึ้น ใหนําน้ําหนักที่ทราบคาขึ้นวางบนแทน 

จากนั้นปอนคาตัวเลขตามคาน้ําหนัก แลวกด ENTER 

   3.  เม่ือเครื่องคํานวณน้ําหนักเสร็จก็จะออกจากฟงกชันนี้เอง 

 

» ปรับน้ําหนักศูนย (Zero) 

ใชเม่ือตองการปรับน้ําหนักศูนย (Zero) โดยไมกระทบตอการปรับน้ําหนักมาตรฐาน (Span) ที่ไดปรับไว

แลว 

   1.  นําส่ิงของออกจากแทนช่ัง ใหแทนวาง แลวกด ENTER เครื่องจะคํานวณน้ําหนัก 

   2.  เม่ือเครื่องคํานวณน้ําหนักเสร็จก็จะออกจากฟงกชันนี้เอง 

» ปรับน้ําหนักมาตรฐาน (Span) 

ใชเม่ือตองการที่จะปรับเทียบน้ําหนักโดยไมตองการยกน้ําหนักออกจากแทนช่ัง 

   1.  นําน้ําหนักที่ทราบคาขึ้นวางบนแทน จากนั้นปอนคาตัวเลขตามคาน้ําหนัก แลวกด ENTER เครื่องจะทําการ

คํานวณน้ําหนัก 

   2.  เม่ือเครื่องคํานวณน้ําหนักเสร็จก็จะออกจากฟงกชันนี้เอง 

 

» น้ําหนักสูงสุด (Capacity) 

การตั้งคาน้ําหนักหรือพิกัดสูงสุดที่จะใหเครื่องอานได หากน้ําหนักเกินคาที่ตั้งไวจะขึ้น คําวา “ OL ” 

(Over Load) โดยคาน้ําหนักสูงสุดที่สามารถตั้งได คือ 0 ถึง 120,000 

- ตั้งคาโดยใชคีย 0-9 หากตองการออกจากฟงกชนัใหกด ENTER 

 

» รูปแบบขอมูล RS-232 (Format) 

 เราสามารถตั้งรูปแบบของการสงขอมูลผานทาง RS-232 ได เพราะหัวอานแตละย่ีหอจะมีรูปแบบการ

รับ-สงขอมูลที่ตางกัน ถาตั้งรูปแบบไมตรงกันจะทําใหการรับ-สงขอมูลผิดพลาด หรือรับ-สงขอมูลไมได สามารถ

ตั้งคาไดตั้งแต 0- 12 เชน 

     0 = Format มาตรฐาน 

   1 = Format แบบ Toledo 

   2 = Format แบบ AND 



   3 = Format แบบ IQ  

  12 = Format ใชตอกับโปรแกรม TRUCK BASE  

- ตั้งคาโดยกด  , เพ่ือเพ่ิมหรอืลดคา หากตองการออกจากฟงกชนัใหกด ENTER  

 

» คาบอดเลต (Baud Rate) 

เปนอัตราความเร็วในการสงขอมูลทาง RS-232 เราสามารถเลือกได 5 คา ดงันี้  
 0 = 1200 บิต / วินาที 

 1 = 2400 บิต / วินาท ี

 2 = 4800 บิต / วินาท ี

3 = 9600 บิต / วินาที 

4 =             19200 บิต / วินาท ี

- ตั้งคาโดยกด  , เพ่ือเพ่ิมหรอืลดคา หากตองการออกจากฟงกชนัใหกด ENTER  

 

» คาฟลเตอร (Filter) 
 เปนคาทีเ่ก่ียวกับการคาํนวณสัญญาณจาก ADC ใหมาแสดงเปนน้ําหนัก โดยการตั้งคาฟลเตอรถาเราตั้ง

ใหมีคานอยๆ จะทําใหอานน้ําหนักไดเร็ว แตน้ําหนักที่ไดจะไมคอยนิ่ง แตถาเราตั้งคาฟลเตอรใหมีคามากขึ้น 

น้ําหนักจะนิ่งขึ้น แตความเร็วในการอานก็จะลดลง โดยสามารถตั้งคาไดตั้งแต 0 ถึง 20  

- ตั้งคาโดยกด  , เพ่ือเพ่ิมหรอืลดคา หากตองการออกจากฟงกชนัใหกด ENTER 

 

» คาอานละเอียด (Increment) 

 เปนคาที่ตั้งเพ่ือใหน้ําหนักที่แสดงออกมาเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ทีละเทาไร เชน ถาตั้งคาเปน 5 น้ําหนักที่อาน

ไดจะเพ่ิมหรือลด ทีละ 5 เปนตน สามารถตั้งคาได 4 คา คอื 1, 2, 5 และ 10   

- ตั้งคาโดยกด  , เพ่ือเพ่ิมหรอืลดคา หากตองการออกจากฟงกชนัใหกด ENTER 

 

» ตาํแหนงทศนยิม (Decimal Point) 

 เปนการตั้งคาตําแหนงจุดทศนิยมที่จะใหแสดงออกมา สามารถตั้งคาได 5 คา คอื 0 ถึง 4 หากตั้งคาเปน 0 

หมายถึง ไมมจีดุทศนยิม 

- ตั้งคาโดยกด  , เพ่ือเพ่ิมหรอืลดคา หากตองการออกจากฟงกชนัใหกด ENTER 

 

» คาฟลเตอรของ ADC (ADC Filter) 

 เปนคาที่เก่ียวกับความเร็วในการอานสัญญาณจากโหลดเซลลของ ADC สามารถตั้งคาได 3 คา คอื 0, 1 

และ 2 หากตัง้คานอย ADC จะอานสัญญาณไดเร็ว 

- ตั้งคาโดยกด  , เพ่ือเพ่ิมหรอืลดคา หากตองการออกจากฟงกชนัใหกด ENTER 

 

 

 



» คา AZM (Auto Zero Maintenance) 

คานี้เปนการรักษาใหเครื่องช่ังแสดงน้ําหนักเปนศูนย ในขณะที่ไมมีของวางบนแทนช่ัง ในทางอุดมคต ิ

เครื่องช่ังควรแสดงคาน้ําหนักเปนศูนยเม่ือไมมีของบนแทนช่ัง แตในความเปนจริงอาจไมเปนเชนนั้น เพราะ

อุณหภูมิหรือปจจัยอ่ืนๆ เพ่ือแกไขปญหานีจ้ึงตองมีการปรับจุดศูนยของเครื่องโดยอัตโนมัต ิในขณะที่แทนวาง แต

จะยกเลิกการทาํทันทีที่การเปล่ียนแปลงของน้ําหนักมีมากกวาคาที่ตั้งไว สามารถตั้งคาได 8 คา คอื 0-7 โดยถาตั้ง

คาเปน 0 คือ AZM ไมทาํงาน, 1 AZM = 0.5 Increment, 7 AZM = 3.5 Increment 

ตวัอยาง เชนในเครื่องช่ัง 500 กก. อานละเอียด 0.5 กก.ตั้ง AZM = 4, AZM จะทํางานในชวงน้ําหนัก

ตั้งแต 0 ถึง 2 กก. (4 x 0.5 กก. = 2 กก.) 

- ตั้งคาโดยกด  , เพ่ือเพ่ิมหรอืลดคา หากตองการออกจากฟงกชนัใหกด ENTER 

 

» ตั้ง Span จากคยี 

 เปนการปรับคา Span โดยการปอนตัวเลข จะใชในกรณีที่หลังจากการปรับน้ําหนกัมาตรฐาน แลว

น้ําหนักยังผิดพลาดไปเล็กนอย ถาน้ําหนักที่ไดมีคานอยกวาความเปนจริงให ตั่งคา Span เพ่ิมขึ้น แตหากน้ําหนักที่

ไดมากกวาความเปนจริงก็ใหลดคา Span ลง 

- ตั้งคาโดยใชคีย 0-9 หากตองการออกจากฟงกชนัใหกด ENTER 

 

» Logic ของ Output 1, 2, 3 

 เปนการตั้งคา Logic ของ Output วาขณะที่อยูในสถานะ ON จะใหคาเปน 

 Logic 0 หรือ Logic 1 

- ตั้งคาโดยกด  , เพ่ือเพ่ิมหรอืลดคา หากตองการออกจากฟงกชนัใหกด ENTER 

 

» ทาํ Factory Set  

 เปนการรีเซตโปรแกรมใหกลับไปเปนเหมือนตอนเริ่มตน ที่ตั้งคามาจากโรงงาน โดยคาทุกคาในเครื่อง

จะถูกรีเซตทั้งหมด 

   1. กด ENTER แลวหนาจอจะเปล่ียนไป โดยจะมีการถามเพ่ือยืนยันการทํา Factory Set  

   2. หากตองการทาํ Factory Set ใหกด ENTER แตหากตองการยกเลิก ใหกด ESC 

   3. หนาจอจะกลับสูหนาจอเดิม 

 

» เช็คสัญญาณจากโหลดเซลล (Analog To Digital Read) 

 เปนการตรวจสอบวา วงจร ADC สามารถรบัสัญญาณจาก Load Cell ไดหรือไม โดยจะแสดงเปนตัวเลข

ตามความแรงของสัญญาณทีร่บัได หากตอสายสัญญาณถูกและ Load Cell ไมเสีย คาที่แสดงจะตองเปล่ียนไปตาม

น้ําหนักที่กระทําตอ Load Cell โดยคาสูงสุดที่สามารถแสดงไดคือ 1,048,000  

   1. กด ENTER แลวหนาจอจะแสดงคาตัวเลขใหเห็น 

   2. หากตองการออกจากฟงกชันใหกด ENTER อีกครั้ง 
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