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คู่มือบำรุงรักษำสถำนี ตรวจวัดอำกำศอัตโนมัติ
Automatic Weather Station Service Manual (Ref: NAWS Rev.2)
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ส่วนประกอบของสถำนี ตรวจวัดอำกำศอัตโนมัติ
เนื่องด้ วยเซ็นเซอร์ หรื อตัวตรวจจับบางชนิด มีความสามารถวัดได้ มากกว่า 1 ค่าหรื อบางอุปกรณ์นนได้
ั้
รวบเซ็นเซอร์ หลายชนิดไว้ ด้วยกัน ซึง่ สามารถแสดงผังการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ ได้ ดงั รูปที่ 2
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ผังแสดงกำรเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ต่ำง ๆ
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ควำมหมำยและรำยละเอียดของอุปกรณ์ชนิ ดต่ำง ๆ
Rain Collector Sensor ( ตัวตรวจจับปริมำณน้ ำฝน )
ลักษณะ : ท าด้ ว ยพลาสติ ก คุณ ภาพสู ง ไม่ เ ป็ นสนิ ม หรื อ ถู ก กัด กร่ อ น เป็ นรู ป
ทรงกระบอกตัดขอบบน มีรูสาหรับน ้าไหลลงตรงกลาง มีเส้ น
ผ่า
ศูนย์กลางขนาด 6 นิ ้ว เป็ นชนิดคานกระดก
คุณสมบัติ : ท าหน้ าที่ ตรวจวั ด ปริ มาณน า้ ฝน มี ค วามละเอี ย ดในการวั ด
0.2มิลลิเมตร

Hygro Sensor ( ตัวตรวจจับอำกำศรวม )
ลักษณะ : โครงสร้ างภายนอกเป็ น Radiation Shield (เกราะป้องกันรังสี) มีไว้ เพื่อ
ป้องกันเซ็นเซอร์ ตรวจอากาศสัมพัทธ์ โดยตรงกับแสงแดด น ้าฝน หิมะ
ฯลฯ ทาด้ วยพลาสติกเป็ นแผ่นชันเหมื
้ อน ไม่นาความร้ อนจากภายนอก
เข้ าสูเ่ ซ็นเซอร์ ป้องกันน ้าฝนและลมที่จะกระทบให้ เซ็นเซอร์ เสียหาย
ส่วนโครงสร้ างภายใน จะเป็ นส่วนของตัวเซ็นเซอร์ ที่ประกอบบนแผ่น
วงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่งจะมีกรอบพลาสติกเจาะรู ครอบปิ ดอีกชัน้ เพื่อกัน
แมลงปี กบินเข้ าไปทารังที่ตวั เซ็นเซอร์ บนแผ่นวงจรพิมพ์มีเซ็นเซอร์ 2
ชนิดต่ออยู่คือ SHT-15 และ SCP1000 ดัง นัน้ จุดเชื่ อมต่อจึง ใช้ 2เส้ น
เข้ ากับพอร์ ตที่ 2 และ 3
คุณสมบัติ : เซ็นเซอร์ SHT-15 เป็ นเซ็นเซอร์ ตรวจวัดอุณภูมิอากาศ(Temperature)
และตรวจวัดค่าความชิ ้นสัมพัทธ์ในอากาศ(Humidity)
เซ็ น เซอร์ SCP1000 เป็ นตัว ตรวจวัด ความกดอากาศ(Barometric
Pressure)
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Solar Radiation Sensor ( ตัวตรวจจับพลังงานแสงอาทิตย์ )
ลักษณะ : ทาด้ วยพลาสติกคุณภาพสูงไม่เป็ นสนิมหรื อถูกกัดกร่อน ตรงกลางเป็ น
พลาสติกสีขาวขุ่นทาหน้ าที่กรองและลดแสงเข้ าสู่ตวั เซ็นเซอร์ ตรวจจับ
ภายใน มีลกู น ้าอยูด่ ้ านข้ างเพื่อตังให้
้ อยูใ่ นระดับตังฉากกั
้
บพื ้นโลกเสมอ
คุณสมบัติ : ใช้ วดั ค่าพลังงานแสงอาทิตย์หน่วยเป็ นวัตต์ตอ่ ตารางเมตร มักนาไปใช้
เพื่อวิเคราะห์พลังงานแสงแดดในแต่ละวันนาไปใช้ งานเช่น เป็ นข้ อมูล
เพื่อติดแผงโซล่าเซลล์ เป็ นข้ อมูลพระอาทิตย์ขึน้ หรื อตกในพืน้ ที่นนั ้ ๆ
เป็ นข้ อมูลเพื่อดูปริมาณเมฆในท้ องฟ้าในตอนกลางวัน เป็ นต้ น

Anemometer Sensor ( ตัวตรวจจับลม )
ลักษณะ : ทาด้ วยพลาสติกคุณภาพสูงไม่เป็ นสนิมหรื อถูกกัดกร่อนประกอบ ด้ วย
2 ชิ ้นที่สาคัญคือ ส่วนบนจะคล้ ายกับหางเครื่ องบินทาหน้ าที่หนั ไปตาม
ทิศลมที่เข้ ามา ส่วนล่างเป็ นลูกถ้ วยถ้ ามีลมจะหมุนเพื่อวัดความเร็วลม
คุณสมบัติ : ใช้ วดั ค่าความเร็วลมและทิศทางลม

Soil Sensor ( ตัวตรวจจับดิน )
ลักษณะ : เป็ นเซ็นเซอร์ ที่ฝังไว้ ในดิน ใช้ วดั อุณภูมิและความชิ ้นในดิน ส่วนใหญ่
เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ ในการเกษตรกรรม
คุณสมบัติ : ใช้ วดั ค่าอุณหภูมิในดิน และความชื ้นในดิน

RS485 ( เครื อข่ ายสื่อสาร )
ลักษณะ : เป็ นจุด เชื่ อ มต่อ กับ อุป กรณ์ เ สริ ม อื่ น ๆ โดยใช้ ก ารสื่ อ สารด้ ว ยสาย
ทองแดง 2เส้ นแบบ RS485 เดินสายยาวได้ ไกลถึง 4000ฟุต
คุณสมบัติ : ใช้ การต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์เสริม ในระบบ SCADA

Digital Camera ( กล้ องถ่ ายภาพนิ่ง )
้ างกัน โดยตัวนี ้จะ
ลักษณะ : คล้ ายกับอุปกรณ์ CCTV แต่ตวั เซ็นเซอร์ รับภาพนันต่
ส่งข้ อมูลออกมาในรูปสัญญาณดิจิตอลและบีบอัดภาพมาเป็ น JPEG
คุณสมบัติ : ใช้ สาหรับเก็บบันทึกภาพนิ่ง เพื่อใช้ ดสู ภาพพื ้นในช่วงเวลากลางวัน
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Water Level ( ตรวจวัดระดับน้ ำ )
ลักษณะ : เป็ นอุปกรณ์ชนิดอุลตร้ าโซนิควัดระยะทาง นามาประยุกต์วดั ระยะทาง
ความสูงของเซ็นเซอร์ กบั ผิวน ้า แล้ วนาไปคานวณหาความสูงของน ้าอีก
ครัง้ จึงทาให้ การวัดแบบไม่สมั ผัส มีอายุการใช้ งานที่ยาวนาน
คุณสมบัติ : ใช้ วดั ระดับความสูงของน ้าตามแม่น ้า ลาคลอง อ่างเก็บน ้า เป็ นต้ น
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TNC (Terminal Node Controler)
ลักษณะ : เป็ นพอร์ ตเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ จ าพวก TNC ที่ จะส่งข้ อมูลผ่าน TNC
ออกวิทยุรับส่งทัว่ ไป
คุณสมบัติ : ใช้ เชื่อมต่อกับระบบวิทยุสื่อสารอื่น ๆ ผ่านโมเด็ม TNC เช่นนาไปใช้ กบั
ระบบ APRS ในเครื อข่ายกิจการวิทยุสมัครเล่น ซึ่งสามารถทาหน้ าที่
เป็ น IGATE หรื อรายงานข้ อมูลอากาศ WX ได้

Data Loger ( เครื่องควบคุมส่วนกลำง )
ลักษณะ : เป็ นกล่องพลาสติกหุ้ม ด้ วยโฟมและอลูมิ เนี ยมฟรอยด์ ข้ างในบรรจุ
แบตเตอร์ รี่และแผงวงจรควบคุม
คุณสมบัติ : เป็ นหัวใจของระบบทังหมด
้
ทาหน้ าที่แปลงค่าสัญญาณจากตัว ตรวจ
จับให้ เป็ นข้ อมูล พร้ อมทังจั
้ ดเก็บหรื อส่งข้ อมูลไปแสดงผล ตลอดไปถึง
การจัดการพลังงานในตัวเองและระบบการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ

Solar Cell ( แผงเก็บพลังงำนแสงอำทิตย์ )
ลักษณะ : เป็ นแบบโมโนคริสตอล หรื อผลึกคริสตอล ขนาดใหญ่สีน ้าเงิน
คุณสมบัติ : ใช้ แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานไฟฟ้า ขนาด 20 W เพื่อใช้
เป็ นพลังงานในการทางานตลอดวัน
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Radiation Shield Box ( กล่องป้องกันดำต้ำล๊อกเกอร์ )
ลักษณะ : ใช้ ก ล่ อ งไฟฟ้ าพลาสติ ก ABS ซึ่ง ออกแบบมาส าหรับ งานไฟฟ้ า
ป้องกันน้ าเข้า ซึ่งไม่นาไฟฟ้าและทนความร้อนได้สูง ใช้ทวไปในงาน
ั่
ไฟฟ้าต่าง ๆ ราคาไม่สูงมากนัก จากทีม่ กี ารผลิตและจาหน่ ายมากใน
ตลาด และหาซื้อได้ง่าย แล้วนาโฟมหุ่มโดยรอบ เพื่อป้องกันความ
ร้อนจากภายนอก เข้าไปรบกวนอุปกรณ์ตรวจวัดซึ่งจะส่งผลถืงการ
ตรวจวัดทีผ่ ดิ เพี้ยนไปจากค่าจาเพาะของอุปกรณ์ จากการใช้โฟมกัน
ความร้อ น ท าให้ ต กแต่ ง ตัด ขอบมุ ม ให้ ดู ส วยงามได้ ง่ า ย แล้ ว น า
อลูมเิ นียมฟอยล์หุ้มอีกชัน้ เพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์จากอากาศ
ภายนอก และเป็นแสงเงาสะท้อนช่วยให้เมลงหรือสัตว์เลือ้ ยคลาน ไม่
มาก่อกวนที่กล่องเครื่องมือวัด รวมถึงช่วยสะท้อนความร้อนจากรังสี
ดวงอาทิตย์ดว้ ย
คุณสมบัติ :










ป้องกันความชืน้ และฝุ่นในอากาศ
ป้องกันความร้อนจากแสงดวงอาทิตย์
ป้องกันแมลงหรือสัตว์เลือ้ ยคลานไม่มารบกวนทีก่ ล่อง
เครือ่ งมือฯ
ป้องกันสนิม ทีเ่ กิดจากอากาศและออกซิเจน
ป้องกันกรดกัดกร่อน จากน้ าทะเล หรือฝนกรด
ป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้
บารุงรักษาให้เหมือนใหม่ได้งา่ ย เพียงนาเอาเทปอลูมเิ นียม
แปะทับซ่อมแซมส่วนทีส่ กึ หรอ
ยืดอายุการใช้งานของตัวกล่องพสาสติคภายในจากชัน้ ของ
โฟมและชัน้ ของอลูมเิ นียม
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รำยกำรวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
1.

1.วัสดุและอุปกรณ์ ท่ ีต้องใช้ ในการบารุงรักษาเบือ้ งต้ น
1.1 ไขควงแฉกและแบน ใช้ สาหรับขันประกอบอุปกรณ์ตา่ ง ๆ

1.2 มีดคัตเตอร์ เป็ นอุปกรณ์อเนกประสงค์เพื่อใช้ สาหรับตัดสายไฟ ปลอกสายไฟ เป็ นต้ น

1.3 บันใดอลูมิเนียม เป็ นอุปกรณ์อเนกประสงค์เพื่อใช้ ขึ ้นให้ ถึงอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ตา่ ง ๆ ควรมีความสูง
อย่างน้ อย 1เมตรขึ ้นไป

1.4 ซิลีโคน ปริ ม าณ 1หลอดต่ อ 2สถานี เป็ นวัสดุใช้ สาหรับยึดติดและอุด รอยรั่วของอากาศของ
กล่องดาต้ าล็อกเกอร์ เพื่อไม่ให้ อากาศเข้ าไป สะสมความชื ้นที่จะก่อให้ เกิดหยดน ้าภายในกล่องจะส่งผลให้
เกิดสนิมกับแผงวงจรได้ และคงใช้ สาหรับอุดรูตา่ ง ๆ กันน ้าเข้ า ป้องกันแมลงเป็ นต้ น
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1.5 เทปอลูมิเนียม จานวน 1ม้ วน ต่ อ 3-4สถานี เป็ นวัสดุสาหรับแปะกล่องดาต้ าล็อกเกอร์ หรื อรัด/
ห่อหุ้มสายสัญญาณต่าง ๆ ทนทานแข็งแรงต่อแสงแดด อุณหภูมิ และความชื ้นภายนอก ช่วยยืดอายุการใช้
งานของอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่ถกู ห่อหุ้มด้ วยเทปอลูมิเนียม

1.6 ซิลิก้าเจล จานวน 3-5ถุง(ซอง)ต่ อสถานี เป็ นวัสดุใช้ สาหรับดูดความชื ้น ใส่ไว้ ในตัวกล้ องถ่าย
ภาพนิ่ง เพื่ อไม่ให้ เ กิ ดฝ้ ากระจกภายใน และใส่ ไ ว้ ในกล่องดาต้ าล็ อกเกอร์ เพื่ อลดความชื น้ ภายในที่ จ ะ
ก่อให้ เกิดหยดน ้าก่อให้ เกิดสนิมขึ ้นบนแผ่นวงจรพิมพ์(PCB) เพื่อยืดอายุการใช้ งาน

1.7 ผ้ าขีร้ ิว้ ใช้ สาหรับเช็คทาความสะอาดอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ตา่ ง ๆ

1.8 แบตเตอร์ ร่ ี หลัก เป็ นแหล่งพลังงานสารองใช้ จ่ายประจุไฟฟ้าในตอนกลางคืนที่ไม่มีแสงแดด
และเก็บประจุในเวลากลางวัน เป็ นแบตเตอร์ รี่แห้ งชนิด Sealed Lead-Acid Pb 12V,7Ah ที่นิยมใช้ ใน UPS(
เครื่ องสารองไฟ) ทัว่ ไป อายุการใช้ งานนันไม่
้ คงที่ขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณการชาร์ จประจุ คุณภาพของแบตเตอร์ รี่
และการสะสมความร้ อนของตัวแบตเตอร์ รี่เอง โดยมีอายุการใช้ งานโดยประมาณ 1ปี หรื อ 10-14เดือน
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1.10 แบตเตอร์ ร่ ี นาฬิกา เป็ นแหล่งพลังงานสารองสาหรับสัญญาณนาฬิกา จาทาให้ นาฬิกาภายใน
เดินตลอดเวลา ในช่วงเปลี่ยนแบตเตอร์ รี่หรื อไฟดับชัว่ คราว หรื อตอนบูตระบบ รี เซ็ตระบบ เป็ นต้ น เป็ นชนิด
LITHIUM 3V เบอร์ CR1220

1.10 ยาฆ่ าแมลง สถานีส่วนใหญ่ที่ตงไว้
ั ้ นนั ้ มักมีเมลงต่าง ๆ เช่น มด มาทารังหรื ออาศัยอยู่ตามซอก
มุมต่าง ๆ ที่พบมากมักอยูใ่ นชันป
้ ้ องกันรังสีความร้ อน และในถังวัดน ้าฝน
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ขัน้ ตอนกำรบำรุงรักษำเบื้องต้น
ขั น้ ตอนการบ ารุ ง รั ก ษาเบื อ้ งต้ น เป็ นขัน้ ตอนการดูแลรั กษาแบบง่ าย เพื่ อให้ ส ถานี ตรวจวัดอากาศ
อัตโนมัตทิ างานได้ ถกู ต้ องอย่างมีประสิทธิภาพและอายุการใช้ งานยาวนาน โดยมีลาดับขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้

 ขัน้ ตอนการเปลี่ยนแบตเตอร์ ร่ ี
1. ถอดสกรู พลาสติกของกล่องออก ทังมุ
้ มทัง้ 4ตัว ซึ่งต้ องแกะเอาเทปกาวอลูมิเนียมที่ขอบออกก่อน
จะเห็นหัวสกรูด้านใน ให้ ใช้ ไขควงแฉกใหญ่ คันออกทัง้ 4ตัว คันออกแล้ วให้ ดึงออกมาเก็บไว้ (ห้ าม
หายเพราะไม่มีขาย)

2. ให้ เปิ ดฝาออก โดยใช้ ไขควงแบนเสียบเข้ ามุมกล่องใดมุมหนึ่ง ระหว่างร่องฝากับตัวกล่อง ง้ างพออ้ า
ออกแล้ วใช้ มีดคัทเตอร์ ค่อย ๆ เสียบแล้ วแซะตัดกาวซิลีโคนที่อยู่ระหว่างร่องฝากับตัวกล่องให้ ขาด
ตัดไปเรื่ อย ๆ จนรอบฝากล่อง จะสามารถถอดฝากล่องออกมาได้ โดยง่าย
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3. เมื่ อถอดฝากล่องออกแล้ วจะเป็ นอุปกรณ์ ภ ายในกล่อง อันดับแรกให้ ถอดสายปลั๊กสายไฟออก
จากนันใช้
้ ไขควงแฉกเล็ก ถอดสกรู ตวั เล็กที่ยึดบาร์ กนแบตเตอร์
ั้
รี่ออก ทังสองตั
้
ว แล้ วนาแบตเตอร์ รี่
ใหม่ม าเปลี่ ยน โดยต้ องเสี ยบขัว้ แบตเตอร์ รี่ให้ ถูกต้ องตามเดิม (ห้ ามผิดเด็ดขาด จะทาให้ บอร์ ด
ดาต้ าล๊ อกเกอร์ พงั ทันที)

4. ถ้ าแบตเตอร์ รี่เสียนานเกิน 1อาทิตย์ ขึ ้นไป จาเป็ นต้ องเปลี่ยนแบตเตอร์ รี่นาฬิกาด้ วย เป็ นแบตเตอร์ รี่
ขนาดเล็กชนิด LITHIUM 3V เบอร์ CR1220
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5. เมื่อสลับเปลี่ยนแบตเตอร์ รี่ตวั ใหม่แล้ ว ให้ เสียบปลัก๊ ไฟตัวสีเขียว ด้ านบนซ้ ายของดาต้ าล๊ อกเกอร์ ที่
ได้ ถอดออกก่อนหน้ านี ้ จะสังเกตุเห็นไฟสีแดงที่กลางเมนบอร์ ดติดสว่าง แสดงว่าแบตเตอร์ รี่มีไฟจ่าย
เข้ าบอร์ ดดาต้ าล๊ อกเกอร์ แล้ ว สักครู่ จะเห็นไฟมุมบนขวาของบอร์ ด(ไฟสีน ้าเงิ น) กระพริ บ ติด ๆ ดับ
ๆ สลับกัน หมายถึงกาลังเชื่อมต่อ GPRS เมื่อเชื่อมต่อได้ จะกระพริ บเร็ ว ๆ ติดสว่างแว็บ ๆ คาดการ
ได้ วา่ จะใช้ งานได้ แล้ ว
6. ให้ ทาการเปลี่ยนทาความสะอาดในกล่องถ้ าสกปรก และเปลี่ยนสารกันความชื ้นเป็ นของใหม่
7. ทากาวซิลีโคน ที่ขอบฝากล่อง(ใช้ กาวซิลีโคนแทนโอริ ง) และขอบกล่อง ก่อนทาอาจต้ องตัดเอากาว
เก่าออกไปก่อน จากนันปิ
้ ดฝา แล้ วไขสกรูพลาสติกทัง้ 4ตัวเข้ าไป พอตึงมือ อย่าให้ แน่นมากแล้ วลูบ
กาวซิลีโคนที่รอดออกมาที่ขอบฝาให้ เรี ยบ

8. นาเทปกาวอลูมิเนียม มาปะขอบในส่วนที่มองเห็นชิ ้นส่วนพลาสติก และปะตกแต่งในพื ้นที่ผิวไม่สวย
ขรุขระ หรื อด้ านไม่มนั วาว ให้ เรี ยบร้ อย
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 ขัน้ ตอนการแบ็คอับข้ อมูลจาก Micro SD CARD
1. ทาการถอดฝากล่องเช่นเดียวกับขันตอนการเปลี
้
่ยนแบตเตอร์ รี่ จะเห็นอุปกรณ์ภายในและตัว Micro
SD Card แล้ วถอดปลัก๊ ไฟสีเขียวด้ านบนซ้ ายออก เพื่อปิ ดระบบการทางานก่อน ดังภาพประกอบ

2. ให้ กดตัวหน่วยความจ าเข้ าไป แล้ วจะเด้ ง ออกมา(Push to Eject) แล้ วให้ นาหน่วยความจ าไปใช้
คอมพิวเตอร์ ผ่านอแดปเตอร์ หรื อการ์ ดรี ดเดอร์ ซึ่งจะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบ FAT32 ในไฟล์ CSV ตาม
เวลาในแต่ละไฟล์

3. เมื่อเสร็ จแล้ วให้ นาหน่วยความจากลับมาใส่ที่เดิม แล้ วเสียบปลัก๊ ไฟสีเขียว เพื่อให้ ดาต้ าล๊ อกเกอร์
ทางานต่อ
4. เปลี่ยนสารดูดความชื ้น และปิ ดฝาไว้ ตามเดิม เช่นเดียวกับในขันตอนการเปลี
้
่ยนแบตเตอร์ รี่

 ขัน้ ตอนการตรวจสอบหรื อเปลี่ยนซิมโทรศัพท์
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1. ทาการถอดฝากล่องเช่นเดียวกับขันตอนการเปลี
้
่ยนแบตเตอร์ รี่ จะเห็นอุปกรณ์ภายในและตัว SIM
Card แล้ วถอดปลัก๊ ไฟสีเขียวด้ านบนซ้ ายออก เพื่อปิ ดระบบการทางานก่อน ดังภาพประกอบ

2. ให้ กดตัวเลื่อนสไลด์ตัวล๊ อกซิม ขึน้ ไป แล้ วให้ นาซิมการ์ ด ไปทดสอบการใช้ งานอินเทอรเน็ตบนเครื่ อง
โทรศัพท์มือถือธรรมดา ว่าสามารถใช้ งาน GPRS/SMS ได้ หรื อไม่อย่างไร ถ้ าใช้ งานได้ ปกติ ให้ ตรวจสอบ
ความสกปรกของหน้ าสัมผัส ระหว่างตัวซิม กับตัวฐานซิม สามารถใช้ ทินเนอร์ ทาความสะอาดได้
3. เมื่อเสร็จแล้ วให้ นาซิมการ์ ดกลับมาใส่ที่เดิม แล้ วเสียบปลัก๊ ไฟสีเขียว เพื่อให้ ดาต้ าล๊ อกเกอร์ ทางานต่อ ไป
จะสังเกตุไฟมุมบนขวา [GSM] กระพริบสลับกันในช่วงแรก และกระพริ บติดแว็บ ๆ ถือว่าดาต้ าล๊ อกเกอร์
เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตสาเร็จแล้ ว
4. เปลี่ยนสารดูดความชื ้น และปิ ดฝาไว้ ตามเดิม เช่นเดียวกับในขันตอนการเปลี
้
่ยนแบตเตอร์ รี่

 ขัน้ ตอนการตรวจสอบถังวัดนา้ ฝน
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1. ตัวเซ็นเซอร์ ถงั วัดน ้าฝนนัน้ มักจะติดตังไว้
้ สงู จาเป็ นต้ องใช้ บนั ใดเพื่อขึ ้นไปเปิ ดบิดหมุนฝาถังออกมา
โดยให้ บนิ หมุนทวนเข็มนาฬิกา ให้ ขอบฝาถังหลุดจากล๊ อคทัง้ 3ตัว

ระดับนา้
บิดหมุนทวนเข็มนาฬิกาเอาออก

2. เมื่อถอดฝาถังออกมาแล้ ว ให้ ตรวจสอบระดับน ้าว่ายังคงอยู่ในระดับหรื อไม่ ถ้ าไม่ต้องปรับแต่งใหม่
อาจต้ อ งใช้ ป ระแจคอม้ า หมุน แขนตัว เสาช่ว ยปรั บ และตัว เซ็ น เซอร์ ค านกระดก นัน้ ยัง คงปกติ
สามารถกระดกได้ อยู่โดยไม่ฝืดเคืองหรื อไม่? หรื อมีสิ่งอื่นปะปนอยู่ก็ให้ ทาความสะอาด โดยส่วน
ใหญ่ที่พบ มักมีมดเข้ าไปทารังอาศัยอยู่ จานวนมาก ดังภาพ

3. ในส่วนฝาถังวัดน ้าฝนนัน้ ให้ นาไปล้ างทาความสะอาด ที่พบส่วนใหญ่จะอุดตันด้ วย เมลง ใบไม้ มูล
นก ฯลฯ ดังภาพประกอบตัวอย่าง

 ขัน้ ตอนการตรวจสอบชัน้ ป้องกันรั งสีความร้ อน
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1. ให้ ทาการคันน๊ อตปี กผีเสื ้อพลาสติกออกทัง้ 3ตัว (ห้ ามหาย เพราะไม่มีขาย) เก็บไว้ แล้ วจะสามารถ
ถอดแต่ละชันออกมาได้
้
โดยง่าย โดยภายในตรงกลางจะมีไฮโกรเซ็นเซอร์ อยู่ ซึ่งใช้ วดั อุณภูมิอากาศ
ความชื ้นสัมผัสและความกดอากาศ ดังรูปประกอบ

2. ปั ญหาที่พบส่วนใหญ่ การวัดค่าความชื ้นสัมพัทธ์ /อุณหภูมิอากาศ/ความกดอากาศ จะผิดเพี ้ยนไป
จากความเป็ นจริ ง ที่มกั เกิดจากแมลงหรื อมด มักเข้ าไปทารังโดยสร้ างเยื ้อหุ้มกระเปาะเซ็นเซอร์ ไว้
หรื อบางแห่งจะพบตัวต่อ เข้ าไปทารังดังภาพตัวอย่าง

3. ต้ องใช้ ยาฆ่าแมลงมาฉี ดพ่น แล้ วทาความสะอาดชัน้ ป้องกันรังสี ความร้ อน และตัวเซ็นเซอร์ ให้ มี
อากาศถ่ายเทเข้ าออกได้ สะดวกตามปกติ แล้ วประกอบชันกลั
้ บในแบบเดิม

 ขัน้ ตอนการตรวจสอบหัววัดพลังงานแสงอาทิตย์
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1. ให้ ทาการตรวจเช็คระดับน ้า ยังคงอยู่ในระดับหรื อไม่ สามารถปรับระดับใหม่ได้ โดยใช้ ไขควงแฉกคัน
สกรูทงั ้ 3ตัว เพื่อปรับระดับใหม่

2. โดยปกติเซ็นเซอร์ ตวั นีจ้ ะไม่เสีย แต่จะอ่านค่าได้ น้อยลงเนื่องจากมีฝนหรื
ุ่ อสิ่งแปลกปลอม อยู่บน
ตัวรับแสง ดังนันให้
้ ใช้ ผ้าขี ้ริว้ มาเช็คทาความสะอาดบริเวณหัวรังแสงสีขาว

 การตรวจสอบเซ็นเซอร์ วัดลม
เซ็นเซฮร์ วดั ลมนัน้ ติดอยูบ่ นยอดสุดของปลายเสาด้ านบน โดยปกติส่วนใหญ่ จะไม่เสีย แต่ก็มีบางแห่งที่
พบคือตัวกังหันไม่หมุน อันเนื่องมาจาก ใยแมงมุม การแก้ ปัญหาเบื ้องต้ น หาไม้ ยาว ๆ มาเขี่ยใยแมงมุมออก

 การตรวจสอบแผงโซล่ าเซลล์
ให้ ใช้ มลั ติมิเตอร์ วัดแรงดันที่ขวกล่
ั ้ องต่อสายบริ เวณใต้ แผงโซล่าเซลล์ ถ้ ามีแสงแดด ควรมีไฟประมาณ
10-21V หรื อดูไฟสีส้มจากตัวดาต้ าล๊ อกเกอร์ จะถ้ าติดกระพริ บ หมายถึง กาลังชาร์ จ ติดค้ างหมายถึงแบตเตอร์ รี
ประจุเต็ม หรื อดับหมายถึงไม่มีไฟจากแผงโซล่าเซลล์มาประจุไฟ โดยปกติสว่ นใหญ่จะไม่เสีย แต่จะลดการจัดเก็บ
พลังงานลง เนื่องมาจากมีฝนุ่ แมลง มูลนก ใบไม้ ฯลฯ มาปิ ดบังแผงโซล่าเซลล์ ทาให้ ได้ รับแสงน้ อย จะส่งผลให้ มี
พลังงานสารองไม่เพียงพอและแบตเตอร์ รี่มีอายุการใช้ งานที่สนลง
ั ้ ให้ บารุงรักษาโดยใช้ ถ้าขี ้ริ ว้ มาทาความสะอาด
เช็คถูกผิวกระจก ซึง่ อาจต้ องใช้ น ้ายาเช็คกระจกมาทาความสะอาดด้ วย

รำยละเอียดของเมนบอร์ดดำต้ำล๊อกเกอร์
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ในส่วนเมนบอร์ดดาต้าล๊อกเกอร์นนั ้ เป็นบอร์ดอิเล็คทรอนิคส์ทใ่ี ช้สาหรับอ่านค่า จากหัววัดต่าง ๆ แล้ว
แปลงค่าให้อยูใ่ นรูปข้อมูล พร้อมทัง้ นาไปจัดเก็บในหน่ วยความจาและส่งออกผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ไปแสดงผล
ออนไลน์และจัดเก็บเข้าสู่ฐานข้อมูลในระบบ ดังนัน้ ในเมนบอร์ดเดียวจึงทางานได้หลายส่วน ดังหัวข้อต่อไปนี้
1. ความหมายและส่วนต่าง ๆ บนเมนบอร์ดดาต้าล๊อกเกอร์

1.1 หมายเลข 1 ปลักไฟเข้
๊
า เป็ นปลักตั
๊ วเดียว ต่อสายจาก 2แหล่งจากตัวแบตเตอร์รแ่ี ละจากแผงโซ
ล่าเซลล์ การถอดไฟทัง้ หมดจะถูกปลกจากแหล่งจ่าย หรือเสียบเข้าไฟทังหมดจะถูกเชื่อมต่อจ่าย
เข้าพร้อมกัน จะถูกถอดออกหรือเสียบเข้าในการบารุงรักษาหรือตรวจซ่อมเท่านัน้ ซึ่งจะมีอยู่ 4ขา
ตามตาแหน่งภาพประกอบ
แผงโซล่าเซลล์

แบตเตอร์รี่

แดง (+) ดา (-)

แดง (+) ดา (+)

1

2

3

4

1.2 หมายเลข 2,3,4 เป็ นส่ว นของแหล่ งจ่ายไฟแบบสวิทซ์ชิ่งเพาเวอร์ โดยหมายเลข 2 เป็ นส่ ว น
ควบคุมการประจุไฟแบตเตอร์ร่ี หมายเลข 3 ส่วนจ่ายไฟ 3.3V ให้กบั อุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ
และหมายเลข 4 เป็นส่วนจ่ายไฟให้กบั ชุดโมดูลสัญญาณวิทยุ[10] และโมดูลโทรศัพท์[7]
1.3 หมายเลข 5 เป็นส่วนควมคุมเปิดปิดอุปกรณ์ต่อพ่วง 4 ช่องสัญญาณ
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1.4 หมายเลข 6 ซิมการ์ดโทรศัพท์
1.5 หมายเลข 7 โมดูลโทรศัพท์ GSM/GPRS/EDGE และขัว้ ต่อเสาภายนอกแบบ SMA
1.6 หมายเลข 8 แบตเตอร์รน่ี าฬิกาชนิด LITHIUM 3V เบอร์ CR1220
1.7 หมายเลข 9 ช่องเสียบ Micro SD CARD แบบกดล๊อคกดถอนออก
1.8 หมายเลข 10 โมดูลวิทยุ UHF 439.00MHz
1.9 หมายเลข 11 CPU และแหล่งจ่ายเฉพาะ
1.10 หมายเลข 12 สวิทซ์รเี ซ็ตภายใน และมี J1 สาหรับต่อสายสวิทซ์ออกภายนอกกล่อง
1.11 หมายเลข 13 ช่องต่อเซ็นเซอร์ต่าง ๆ หรืออุปกรณ์อ่นื ๆ ผ่านแจ็ค RJ11 โดยบนตัวบอร์ดจะ
มีช่อื เขียนชนิดอุปกรณ์ และลาดับไว้ การติดตัง้ นัน้ มักจะใส่มาร์คเกอร์ ไว้บนสายสัญญาณกากับ
ไว้ดว้ ย

1.12 หมายเลข 14 เป็นหลอด LED แสดงสถานะโดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ชื่อ LED
POWER

รายละเอียด
สว่าง หมายถึง มีไฟเข้าบอร์ดดาต้าล๊อกเกอร์
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ดับ
กระพริบ
CHARGER ติดค้าง
ดับ
สว่าง
SENSOR
ดับ
สว่าง
UHF
ดับ
สว่าง
CAM
ดับ
ติดดับ
GSM
แว็บ ๆ
ดับ

2. การต่ อสายสัญญาณต่ าง ๆ

หมายถึง ไม่มไี ฟจากแบตเตอร์รแ่ี ละแผงโซล่าเซลล์
หมายถึง กาลังประจุไฟเข้าแบตเตอร์ร่ี
หมายถึง ประจุไฟเข้าแบตเตอร์รเ่ี ต็มแล้ว
หมายถึง ไม่มไี ฟจากแผงโซล่าเซลล์เพียงพอต่อการประจุไฟ
หมายถึง กาลังอ่านสัญญาณข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ
หมายถึง หยุดหรือรอการอ่านข้อมูลจากเซ็นเซอร์
หมายถึง กาลังส่งข้อมูลออกอากาศทีค่ วามถี่ 439.00MHz
หมายถึง หยุดหรือรอส่งข้อมูลออกอากาศ
หมายถึง กาลังถ่ายภาพและส่งข้อมูลจากกล้องมายังดาต้าล๊อกเกอร์
หมายถึง หยุดหรือรอถ่ายภาพ
หมายถึง ติดดับสลับกัน กาลังเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ GSM
หมายถึง ดับนานสว่างสัน้ ๆ เชื่อมต่อเครือข่าย GSM สมบูรณ์แล้ว
หมายถึง ไม่มกี ารเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์
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GSM
RF UHF

Rain Collector

Hygro Sensor

Solar Radiation

Anemometer

Soil

RS485

Digital Camera

Water Level

TNC

ผังแสดงการเชื่อมต่ อเซ็นเซอร์ ต่าง ๆ
สายเซ็นเซอร์ ตงแต่
ั ้ หมายเลข 1 ถึง 10 ปกติจะเป็ นสายโทรศัพท์ชนิดแบน 4คอร์ หรื อ 6 คอร์ โดยตาแหน่งจะเรี ยง
สีดงั ภาพ
ตาแหน่ งขา
1.สีเหลือง
2.สีเขียว
3.สีแดง
4.สีดา
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3. การตัง้ ค่ า สถานี ตรวจวัด อากาศที่สาคั ญ การตังค่
้ านีส้ าคัญที่สุด เนื่องจากสถานีตรวจอากาศนัน้
ทางานเป็ นระบบและมีจานวนมากจาเป็ นจะต้ องระบุตาแหน่งและหมายเลขประจาสถานีเพื่อให้ ทราบว่า
สถานีนนอยู
ั ้ ่ที่ใด มีหมายเลขอ้ างอิงสถานีใดเป็ นต้ น ในการตังค่
้ าเบื ้องต้ น นันจะใช้
้
โทรศัพท์มือถือบริ การ
SMS เป็ นตัวตังค่
้ าซึ่งจะต้ องทราบเบอร์ โทรของตัวสถานีเสียก่อนหรื อใช้ สาย RS485 ต่อเข้ าไปที่พอร์ ต
หมายเลข 7 [RS485] แล้ วใช้ โปรแกรมเทอร์ มินอลทัว่ ไป สัง่ งานควบคุมและแสดงผลได้ เช่นเดี ยวกัน โดย
สามารถตังค่
้ าที่สาคัญได้ ตามคาสัง่ ดังต่อไปนี ้
3.1 ตังค่
้ าการใช้ งาน GPRS ในประเทศไทยมีอยู่ 3ค่ายหลัก ๆ ที่ให้ บริ การ GPRS คือ DTAC
TRUE AIS ซึ่ง DTAC จะมีการตังค่
้ าที่ต่างจากที่อื่น ดังนัน้ ตัวดาต้ าล็ อกเกอร์ ใช้ ซิมจากค่ายบริ การ
ใด ให้ กาหนดเป็ นของเครื อข่ายนัน้ ๆ
คาสัง่ : #CID

ใช้ ตงค่
ั ้ าเครื อข่ายโทรศัพท์

พารามิเตอร์ : 0,1,AIS,TRUE,DTAC

0=AIS,TRUE หรื อ 1=DTAC

ตัวอย่าง #CID=1 หรื อ #CID=DTAC กาหนดให้ ใช้ เครื อข่าย DTAC
3..2 ตังค่
้ าพิกดั ตาแหน่งตาม GPS เพื่อระบุตาแหน่งที่ตงสถานี
ั้
ตามแผนที่โดยนาเครื่ อง GPS
ไปวางที่ฐานเสาเพื่อหาตาแหน่ง ซึ่งจะใช้ หน่วยดีกรี จุดทศนิยม 5ตาแหน่ ง จะได้ สองค่าคือละติจูด
และลองติจดู ซึง่ จะต้ องตังค่
้ าสองครัง้ ในแต่ละคาสัง่ ดังนี ้
คาสัง่ : #LAT
พารามิเตอร์ : ##.#####

ใช้ ตงค่
ั ้ าละติจดู ตามตาแหน่งที่ตงสถานี
ั้
ตัวเลขจุดทศนิยม 5ตาแหน่ง

ตัวอย่าง #LAT=17.81207 กาหนดตาแหน่งละติจดู

คาสัง่ : #LON
พารามิเตอร์ : ###.#####

ใช้ ตงค่
ั ้ าลองจิจดู ตามตาแหน่งที่ตงสถานี
ั้
ตัวเลขจุดทศนิยม 5ตาแหน่ง

ตัวอย่าง #LAT=100.35596 กาหนดตาแหน่งลองติจดู
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3.3 ตังค่
้ าหมายเลขอ้ างอิงสถานี การกาหนดไอดีสถานีนนั ้ จะได้ จากตาแหน่งอ้ างอิง GPS
แล้ วนามาหาที่อยู่ตาม ตาบล อาเภอ จังหวัด ซึ่งจะถูกกาหนดมาจากส่วนกลางหรื อเซิร์ฟเวอร์ อีก
ครัง้ ค่าหมายเลขอ้ างอิงสถานีนี ้ไม่ใช่ไอดีสถานี แต่เป็ นแอดเดรสของสถานี ซึ่งจะต้ องทาการแปลง
จากไอดีสถานีมาเป็ นแอดเดรสเสียก่อน ซึง่ จะต้ องได้ รับแจ้ งจากส่วนกลางหรื อเซิร์ฟเวอร์ ก่ อนเช่น ไอ
ดีสถานีคือ 530802-001 จะได้ แอดเดรสสถานีเป็ น 53:08:02:00:01 เป็ นต้ น
คาสัง่ : #SID
พารามิเตอร์ : AA:BB:CC:DD:EE
ตัวอย่าง #SID=53:08:02:00:01

ใช้ ตงค่
ั ้ าแอดเดรสสถานี
ตัวเลขแอดเดรสคัน่ ด้ วยเครื่ องหมาย :
กาหนดแอดเดรสสถานี

3.4 ตังค่
้ าฐานเวลา โดยปกติแล้ วเมื่อดาต้ าล็อกเกอร์ เชื่อมต่อกับเครื่ องแม่ข่าย(เซิร์ฟเวอร์ ) จะ
ทาการตังค่
้ าฐานเวลาโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็ นการเทียบเวลาให้ เครื่ องมีเวลาที่ตรงกับมาตรฐานโลก
อย่างถูกต้ อง และจะมีการเทียบเวลาทุกวันอีกด้ วย ถึงอย่างไรก็ตามผู้ติดตังคงสามารถตั
้
งค่
้ าเองได้
ด้ วยคาสัง่ ที่สง่ ผ่าน SMS
คาสัง่ : #CLK
พารามิเตอร์ : DD/MM/YY HH:MM:SS
ตัวอย่าง #CLK=1/3/2001 14:12:00

ใช้ ตงเวลาเครื
ั้
่ อง
กาหนดรูปแบบวันที่และเวลา
กาหนดวันที่และเวลา

3.5 กาหนดการเปิ ดใช้ งานกล้ องถ่ายภาพ ในบางสถานีนนมี
ั ้ การติดกล้ องถ่ายภาพนิ่ง ซึ่งค่า
ปกติจะไม่ได้ เปิ ดไว้ ดังนันถ้
้ ามีกล้ องติดด้ วยให้ ใช้ คาสัง่ เพื่อให้ กล้ องทางานได้
คาสัง่ : #CAM
พารามิเตอร์ : 0,1,YES,NO

ใช้ เปิ ดปิ ดการทางานของกล้ อง
ใช้ ได้ ทงตั
ั ้ วเลขและตัวอักษร

ตัวอย่าง #CAM=1 หรื อ #CAM=YES กาหนดการเปิ ดใช้ งานกล้ อง

