
Data Logger Technical 
 

Knowledge 



Datalogger คืออะไร 

 คือ อุปกรณ์ที่ใช้ส า หรับเก็บบันทึกข้อมูลที่เป็นสัญญาณชนิดต่างๆ 
โดย Data logger จะมี Memory ส าหรับเก็บค่าที่วัดได้ของสัญญาณตาม
ช่วงเวลาการบันทึกที่ก าหนดไว้โดยอัตตโนมัติ 

 สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการอ่านข้อมูลจาก  Memory ของ 
Datalogger มาน าเสนอบนหน้าจอได้ 



Function of Data Logger 



จากรูปแสดงใหเ้ห็นการท าางานของ  

Data Logger ดังนี ้

 Data Logger จะรับค่าที่จะบันทึกจากตัว Sensor น า มาผ่าน Signal 

Convertor เพื่อท า การแปลงสัญญาณที่รับมาให้เป็นสัญญาณที่ A/D ของ 

Data Logger สามารถน ามาใช้ในการแปลงให้เป็นข้อมูล Digital ได้ 

หลังจากนั้น Data Logger อาจน า ข้อมูล Digital นั้นมาประมวลผลหรือน า

ข้อมูลมาเช็คเพื่อท าการส่ง Alarm ไปเตือนผู้ใช้ว่าข้อมูลมีค่ามากไปหรือน้อย

ไปได้แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้ไปเก็บบันทึกใน Memory ของ Datalogger หรือ

น ามาแสดงผลบนหน้าปัดของ Data Logger หรือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ 



เครื่องคอมพิวเตอร์มม์ีหน้าที่ส าคัญกับการใชง้าน 

Data logger ดังนี ้

 เพื่อใช้ก าหนด Communication กับ Data logger โดยส่วนใหญ่จะติดต่อ

ผ่านทาง Serial Port RS232 

 เพื่อใช้ก าหนดรูปแบบการท างาน ( Configuration ) ของ Data logger 

 เพื่อใช้ในการแสดงค่าของข้อมูลแบบ Real Time หรืออ่านข้อมูลที่เก็บ

บันทึกไว้ใน Data logger มาน าเสนอในภายหลัง 

 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 

 สร้าง Report, รูปกราฟ, ส าหรับน ามาแสดงผลบนหน้าจอหรือพิมพ์

ออกมาได้ 



รายละเอียดบางอย่าง 

เกี่ยวกับส่วน Hardware 

ของ Data Logger ที่ควรรู ้



Power Supply 

ที่ใช้ส่วนมากจะมี 2 ชนิดดังน้ี 

 AC 220V 

 Battery 

 โดยเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะการน าไปใช้งาน เช่น ถ้าต้องการ

น า Data Logger ไปใช้งานกลางแจ้งหรือน าไปติดตั้งในอุปกรณ์เคลื่อนที่    

ก็ควรเลือกใช้ Battery เป็น Supply เป็นต้น 



ความละเอียด (Resolution) 

 ความละเอียดของค่าที่ได้จาก

การวัดข้ึนอยู่กับ A/D ของ Data Logger 

ที่เลือกใช้ว่ามีจ านวน bit เป็นเท่าไร 

โดยที่จ านวน bit ยิ่งมากเท่าไรก็จะได้

ค่าที่วัดละเอียดมากเท่าน้ัน 



ความถี่ในการเก็บบันทึกข้อ้อมูล 

( Sampling Frequency ) 

 จากรูป จะเห็นว่ายิ่งใช้ความถี่ในการบันทึกข้อมูลสูงมากแค่ไหนรูปสัญญาณท่ีได้

จากการวัดก็จะใกล้เคียงกับสัญญาณที่วัดจริงมากยิ่งขึ้น 

สัญญาณที่บันทึก 

รูปสัญญาณที่ได้จากการใช้ความถี่ในการบันทึกสูง 

รูปสัญญาณที่ได้จากการใช้ความถี่ในการบันทึกต ่า 



ขนาดของ Memory ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

พิจารณาจาก 

 ช่วงเวลาทั้งหมดที่เราต้องการให้ Data logger เก็บบันทึกข้อมูล  

( Recording Duration ) 

 ค่า Sampling Time ที่เราต้องการใช้ในการบันทึกข้อมูล โดย Recording 

Duration / Sampling Time = จ า นวน Record ที่สามารถบันทึกได้ของ 

Memory 



ส่วนที่ใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้งาน  

( User Interface ) 

เลือกตามรูปแบบการใช้งานที่ต้องการ ซึ่งมีหลายรูปแบบดังนี้ 

 มีหน้าจอแสดงผลและปุ่มกดส าหรับใช้งานที่ตัว Data Logger ( Front 

Panel & Display ) 

 จอสัมผัส ( Touch Screen ) 

 อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลแบบมือถือ ( Hand-held / Remote 

Programmer ) 

 ใช้เครื่อง Computer ในการติดต่อและท า งานกับ Data Logger 



รูปแบบในการติดต่อสื่อสารระหว่าง 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์กับ Data Logger 

มีหลายรูปแบบหรือมาตรฐานท่ีใช้ในการติดต่อดังนี้ 

- RS232  - RS422  - RS485  - USB 

- IEEE1394 - GPIB  - SCSI  - TTL 

- Parrallel - Ethernet - Modem  - Radio / Telemetry 

 ซึ่งแต่ละแบบก็เหมาะสมกับการใช้งานคนละรูปแบบกัน เช่น ถ้าเราสามารถต่อสาย

จากเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อติดต่อกับ Data Logger ในระยะใกล้ๆได้และท าการติดต่อกับ 

Data Logger เพียงตัวเดียวก็อาจใช้ Data Logger ท่ีใช้มาตรฐาน RS232 หรือถ้าต่อสาย

ระยะใกล้ๆได้ แต่ต้องการติดต่อกับ Data Logger หลายๆตัวพร้อมกันได้ ก็ อาจใช้ Data 

Logger ท่ีใช้มาตรฐาน RS485 หรือถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเราจะใช้งานกับ Data Logger 

อยูไ กลจาก Data Logger มากๆ ก็อาจจะใช้ Data Logger ท่ีสามารถใช้ Modem ในการ

ติดต่อสื่อสารแทน เป็นต้น 



 การใช้ Data logger รุ่น DL2000 ของบริษัท Wisco โดยการติดต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตาม

มาตรฐาน RS232 และ RS485 แบบต่อโดยตรงและต่อผ่าน Modem 

ตัวอย่าง 



รายละเอียดบางอย่าง 

เกี่ยวกับส่วน Software 

ของ Data Logger ที่ควรรู ้



Set Configuration 

 ถ้า Data Logger ที่ใช้งานมี

รายละเอียดของรูปแบบการท างาน

มาก ควรจะสามารถก าหนดรูปแบบ

การท างาน ( Configuration ) ผ่าน 

Software ของ Data Logger ชนิด

นั้นได้ เพื่อความสะดวก 

จากรูป เป็นตัวอย่างของหน้าจอที่ใช้ในการก า หนด Configuration ของ 

Data Logger รุ่น DL2000 ของบริษัท Wisco 



Calculator Function 
ตัวอย่างเช่น 

 ถ้าสัญญาณที่รับเข้ามาท่ีส่วน Input 

ของData Logger เป็นสัญญาณท่ีมาจาก 

Signal Convertor เช่น จากตัวแปลงค่าความ

ร้อนในช่วง 0 - 1000 C ให้เป็นสัญญาณช่วง 

4 – 20 mA 

( หมายความว่าถ้าสัญญาณท่ี Signal Convertorส่งให้ Data Logger เท่ากับ 4mA หมายความว่าค่าท่ีวัด

จริงคืออุณหถูมิ 0 C หรือ ถ้าสัญญาณท่ีส่งให้ Data Loggerเท่ากับ 20mA หมายความว่าค่าท่ีวัดจริงคือ

อุณหภูมิ 1000 C ) 

 ซ่ึงถ้า Software มี Function ท่ีช่วยในการแปลงค่าของข้อมูลเช่น แปลงค่าท่ีเก็บบันทึก 4 mA 

มาแสดงเป็นค่าท่ีวัดจริง 0 C ให้ ก็จะท า ให้ข้อมูลท่ีแสดงบนหน้าจอคือค่าท่ีต้องการทราบจริง ซึ่งท า ให้

สะดวกในการน า ไปใช้งานต่อไป 

 จากรูป เป็นตัวอย่างของหน้าจอท่ีใช้ในการก า หนด Calculator Function ของ Data Logger 

รุ่น DL2100 ของบริษัท Wisco 



Monitoring 

 บางทีเราอาจจะต้องการทราบค่าท่ีเรา

ท าการบันทึกว่าขณะนั้นมีค่าเป็นเท่าไร อาจจะ

เพื่อใช้ในการ Calibrate ค่าของสัญญาณหรืเพื่อ

ตรวจสอบค่าของสัญญาณ 

 ซึ่งถ้า Software ของ Data Logger 

ท่ีใช้มีส่วนของการ Monitoring ส า หรับแสดง

ค่าของสัญญาณช่องต่างๆขณะน้ันก็จะช่วยให้เรา

สามารถท า งานได้สะดวกขึ้น 

 จากรูป เป็นตัวอย่างของหน้าจอ Monitoring ของ Data Logger รุ่น DL2100 ของ

บริษัท Wisco 



Data Presentation 

 คือการน า เสนอข้อมูลที่ได้จาก Data Logger ใน

รูปแบบต่างๆ เช่น 

 - รูปแบบตาราง ( Table ) 

 - รูปกราฟ ( Graph ) 

 - ใช้ Program อ่ืนในการน า เสนอ เช่น Excel เป็นต้น 



Example Table View 

จากรูป เป็นตัวอย่างของหน้าจอแสดงข้อมูลที่บันทึกในรูปตาราง ของบริษัท Wisco 



Example Graph Veiw 

จากรูป เป็นตัวอย่างของหน้าจอแสดงข้อมูลที่บันทึกในรูปกราฟ ของบริษัท Wisco 



Example Data On Excel 

จากรูป เป็นตัวอย่างของหน้าจอแสดงข้อมูลท่ีบันทึกในโปรแกรม Excel ของบริษัทWisco 


