
เครื่องชั่งน ้ำหนักส้ำหรับสัตว์ปีก 

Weighing System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือกำรใช้งำน เวอร์ชั่น  2.20 



อปุกรณท์ีม่ำกบัตวัเครือ่ง 

 

 

 

 

เครื่องชั่ง WS-1020 

 

 

  

 

 

ถำดชั่ง 

 

 

 

 

 

สำยไฟฟ้ำ 

 

 



 สว่นประกอบของตวัเครือ่ง 

 

 
 

 

1. ช่องส้ำหรับเสียบ USB Flash Drive 2. ปุ่มกด “TARE” 

3. ปุ่มกด “ESCAPE” 4. ปุ่มกด “ Function” 

5. ปุ่มกด “ UP “ 6. ปุ่มกด “ Down “ 

7. ปุ่มกด  “ ENTER “ 8. ไฟแสดงผล TARE 

9. ไฟแสดงผล STATUS 10. หน้ำจอแสดงผลหลัก 

11. ห่วงส้ำหรับแขวน 12. ตะขอส้ำหรับแขวนถำดชั่ง 

13. สวิทซ์ เปิด-ปิด 14. ฟิวส์ 

15. ปลั๊ก 220 โวลท์เอซี  

 

 

 

 

 



คณุสมบัติทำงเทคนิค 

 

น ้ำหนักกำรชั่งสูงสุด 10 กิโลกรัม 

กำรแสดงผลน ้ำหนัก ตัวเลข 4 หลัก 

หน่วยกำรชั่งน ้ำหนัก กรัม 

ควำมละเอียดในกำรชั่ง 1 กรัม 

ระบบไฟฟ้ำ 220 โวลท์เอซี 50 เฮิร์ต 10 วัตต์ 

ขนำดเครื่องชั่ง / น ้ำหนัก 20 x 20 x 10 เซนติเมตร / 1.2 

กิโลกรัม 

ขนำดถำดชั่ง / ควำมยำวของก้ำน 

/ น ้ำหนัก 
22 x 22 x 2.5 เซนติเมตร / 105 

เซนติเมตร / 1 กิโลกรัม 

 

 

กำรใช้งำนทั่วไป 

 

  ระบบกำรท้ำงำนของเครื่องชั่ง WS-1020 นี  จะเป็นกำรท้ำงำน

แบบอัตโนมัติ เมื่อท้ำกำรติดตั งเรียบร้อยแล้ว ให้ท้ำตำมขั นตอนดังนี  

1. ตั งค่ำ เวลำ ,วัน , เดือน , ปี 

2. ปิดเครื่อง และท้ำกำรเสียบ USB Flash Drive  

3. เปิดเครื่อง WS-1020 จะท้ำงำนเองโดยอัตโนมัติ 

4. หำกต้องกำรถอด หรือเสียบ USB Flash Drive จะต้องท้ำกำรปิด

เครื่องทุกครั ง เพ่ือป้องกันควำมเสียหำยของ USB Flash Drive 



กำรติดตั ง  

 

   

1. จุดรับน ้ ำหนักที่ ใช้ติดตั ง

เครื่อง จะต้องรับน ้ำหนักได้

มำกกว่ำ 50 กิโลกรัม 

2. ปรับระดับกำรติดตั งให้ถำด

ชั่งลอยอยู่ เหนือวัสดุรองพื น 

ประมำณ 1 – 3 เซนติเมตร 

3. ท้ำกำรตั งเวลำ และวันที่ ของ

ตัวเคร่ืองให้เป็นปัจจุบัน 

4. เสียบ USB Flash Drive เข้ำกับ

ตัวเคร่ือง 

5. ท้ำกำรเปิดเครื่อง 

6. พร้อมใช้งำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำรตั งค่ำต่ำงๆ 

กำรตั งค่ำกำรใช้งำนของเครื่องชั่ง จะมีฟังก์ชั่นกำรใช้งำนอยู่ทั งหมด 3 

ฟังก์ชั่น คือ F 1 , F 2 และ F 3 ซึ่งจะมีรำยละเอียดกำรใช้งำนดังนี  

1. ฟังก์ชั่น F 1  เป็นฟังก์ชั่นส้ำหรับกำรดู วัน เดือน ปี ซึ่งเป็นระบบนำฬิกำของ

ตัวเคร่ือง โดยกำรใช้งำนมีดังนี  

F   1
DayMount

hh.mm
Hour.Min

DDMM
Year

YYYY.

 

1.1 กดปุ่มฟังก์ชั่น  ไปที่  F 1 แล้วกดปุ่ม  เพื่อเข้ำไปในฟังก์ชั่น 

หน้ำจอจะแสดงเวลำเป็น ชั่วโมง.นำที และหำกต้องกำรดูวันที่ เดือน หรือ ปี ให้กด

ปุ่ม ลูกศรขึ น  เพื่อเปลี่ยน หำกต้องกำรออกจำกฟังก์ชั่นให้กดปุ่ม  จะกลับสู่

หน้ ำจอ  F 1 และให้ กดปุ่ ม   อี กครั ง เพื่ อกลั บสู่ หน้ ำจอแสดงน ้ ำหนั ก  

 

2. ฟังก์ชั่น F 2 เป็นฟังก์ชั่นส้ำหรับกำรตั งค่ำ เวลำ วันที่ เดือน และปี โดยมีกำร

ละเอียดใช้งำนดังนี  

Set Time ( hh.mm)

Set Date ( DDMM)

Set Year ( YYYY)

F   2

31 2 4

76 8

9 10

5

 



         2.1 กำรท้ำงำนจะอธิบำยตำมล้ำดับตัวเลข 1 – 10  tinE เป็นกำรตั งค่ำเวลำ 

ชั่วโมง.นำที, dAtE เป็นกำรตั งค่ำวันที่และเดือน, YEAr เป็นกำรตั งค่ำปี ค.ศ. 

         2.2 กดปุ่มฟังก์ชั่น  ไปที่ F 2 แล้วกดปุ่ม  เข้ำสู่กำรตั งเวลำ หน้ำจอจะ

แสดงข้อควำม time แล้วเปลี่ยนเป็นตัวเลข 4 หลัก โดยหลักซ้ำยสุดจะกระพริบ ให้

กดปุ่ม  หรือ  เพื่อปรับเปลี่ยนตัวเลขตำมต้องกำร เมื่อได้ตัวเลขตำมต้องกำร

แล้วให้กดปุ่ม  ตัวเลขหลักต่อไปจะกระพริบ ให้ท้ำกำรตั งค่ำเหมือนล้ำดับที่ 1 

ท้ำไปจนถึง ล้ำดับที่ 4 แล้วกดปุ่ม  จะเข้ำสู่กำรตั งค่ำ วันที่ และเดือน ต่อไป 

    2.3 ตั งค่ำ วันที่ และเดือน หน้ำจอจะแสดง dAtE แล้วเปลี่ยนเป็นตัวเลขหลัก

ซ้ำยสุดจะกระพริบ ให้ท้ำกำรตั งค่ำวันที่โดยใช้ปุ่ม  และ  ในล้ำดับที่ 5,6 

และตั งค่ำเดือนในล้ำดับที่ 7,8 แล้วกดปุ่ม  เพ่ือเข้ำไปตั งค่ำปี ต่อไป 

2.4 ตั งค่ำปี เป็น ค.ศ. หน้ำจอจะแสดง YEAr  โดยจะเริ่มต้นตั งแต่ปี ค.ศ. 

2000 ให้ท้ำกำรตั งค่ำโดยใช้ปุ่ม  และ  เพื่อตั งค่ำในล้ำดับที่ 9,10 เมื่อ

เสร็จแล้วกดปุ่ม  จะกลับสู่หน้ำจอ F 2 

2.5 กดปุ่ม  เพ่ือกลับสู่หน้ำจอแสดงหลักแสดงค่ำน ้ำหนัก 

3. ฟังก์ชั่น F 3 เป็นฟังชั่นส้ำหรับกำรสอบเทียบค่ำน ้ำหนักมำตรฐำน เพื่อให้ได้

น ้ำหนักที่เที่ยงตรง ซึ่งมีกำรมีกำรสอบเทียบแล้วในขั นตอนกำรผลิต  แต่

หำกผู้ใช้งำนต้องกำรที่จะสอบเทียบประจ้ำปีก็สำมำรถท้ำได้  โดยกำรใช้

งำนฟังก์ชั่นจะมีรำยละเอียดดังนี  

 

F   3

32 41

 

3.1 กดปุ่ม  แล้วไปที่ F 3 กดปุ่ม  จะเข้ำสู่ล้ำดับที่ 1 ให้กดปุ่ม  หรือ 

 เพื่อเลือกค่ำน ้ำหนักที่น้ำมำสอบเทียบ คือ เลข 1 ค่ำน ้ำหนักที่น้ำมำสอบเทียบ

จะต้องเป็นน ้ำหนัก 1000 กรัม , ตัวเลข 2 คือน ้ำหนักสอบเทียบ 2000 กรัม ,จนไป

ถึงตัวเลข 7 คือน ้ำหนักสอบเทียบ 7000 กรัม  เมื่อได้ค่ำน ้ำหนักสอบเทียบแล้ว ให้

กดปุ่ม  เข้ำสู่ล้ำดับที่ 2 



3.2 ล้ำดับที่ 2 เป็นกำรสอบเทียบจุด ซีโร่ (0 กรัม) ให้น้ำน ้ำหนักทั งหมดที่อยู่

บนเครื่องชั่งออกให้หมด แล้วกดปุ่ม   เข้ำสู่ล้ำดับที่ 3  

3.3 ล้ำดับที่ 3 เป็นกำรสอบเทียบจุดสแปน (Span point ตำมน ้ำหนักที่ได้

เลือกไว้ในล้ำดับที่ 1)  ให้ท้ำกำรใส่น ้ำหนัก ตำมที่ได้เลือกไว้ในล้ำดับที่ 1 เข้ำกับ

เคร่ืองชั่ง แล้วกดปุ่ม  เข้ำสู่ล้ำดับที่ 4 

   3.4 ล้ำดับที่ 4 หน้ำจอจะแสดงตัวเลข (เป็นตัวเลขจำกกำรค้ำนวณ ของ

ระบบ ซึ่งจะไม่เท่ำกับค่ำน ้ำหนักที่ใส่เข้ำไป) ให้สังเกต ตัวเลขที่แสดงอยู่ เมื่อ

ตัวเลขไม่มีกำรแกว่งแล้ว ให้กดปุ่ม  จะมีเสียงดังบี๊บยำว  แล้วหน้ำจอจะแสดง F 

3  เป็นกำรเสร็จสิ นกำรสอบเทียบ 

3.5 กดปุ่ม  เพ่ือกลับสู่หน้ำจอหลัก แสดงค่ำน ้ำหนัก 

4. ฟังก์ชั่น F 04 เป็นฟังก์ชั่นส้ำหรับกำร Tare น ้ำหนัก โดยวิธีกำรชั่งแบบแขวน 

จะใช้วิธีกำรใช้เชือกมัดขำไก่แล้วน้ำไปแขวนชั่ง เพื่อเก็บข้อมูล ฟังก์ชั่นนี 

จะใช้กับโหมดกำรชั่งแบบ Manual ซึ่งค่ำ Tare นี จะต้องท้ำกำรตั งทุกครั งที่

เปิดเครื่องใหม่เพื่อใช้งำน หำกไม่มีกำรตั งใหม่ระบบจะตั งค่ำให้เป็นศูนย์ 

(“0”)    

F   4

21

 

a. กดปุ่ม  แล้วไปที่ F 4 กดปุ่ม  จะเข้ำสู่ล้ำดับที่ 1  

b. แขวนน ้ำหนักที่ต้องกำร TARE (เชือกที่ใช้ส้ำหรับมัดขำไก่) 

c. กดปุ่ม  จะเข้ำสู่ล้ำดับที่ 2  

d. เสร็จสิ นกำร TARE น ้ำหนัก หน้ำจอจะแสดง F 4 ให้กดปุ่ม  เพ่ือกลับ

สู่หน้ำจอหลัก แสดงค่ำน ้ำหนัก 

 

 

 

 



5. ฟังก์ชั่น F 5  เป็นฟังก์ชั่นส้ำหรับ เลือกโหมดกำรท้ำงำนของเครื่อง ให้เป็น

โหมด Automatic (Mode 0) หรือ โหมด Manual  (Mode 1)  ดังนี  

 

F   5
21

 

 

a. กดปุ่ม  แล้วไปที่ F 5 กดปุ่ม  จะเข้ำสู่ล้ำดับที่ 1 หน้ำจอจะแสดง 

โหมด ปัจจุบัน 

b. กดปุ่ม  จะเข้ำสู่ล้ำดับที่ 2 เพื่อปรับเปลี่ยนโหมด 

c. เมื่อปรับเปลี่ยนโหมดได้ตำมต้องกำรแล้ว กดปุ่ม    เสร็จสิ นกำรตั ง

ค่ำ หน้ำจอจะกลับมำที่  F 5  กดปุ่ม   เพื่อกลับสู่หน้ำจอหลัก แสดง

ค่ำน ้ำหนัก 

 

6. ฟังก์ชั่น F 6 เป็นฟังก์ชั่นส้ำหรับกำรตั งค่ำ หมำยเลขเครื่อง เพื่อใช้ในกำร

ติดต่อสือ่สำรกับคอมพิวเตอร์ วิธีกำรตั งค่ำดังนี   

 

2 3

F   6

1

 

 

6.1 กดปุ่ม  แล้วไปที่ F 5 กดปุ่ม  จะเข้ำสู่ล้ำดับที่ 1 หน้ำจอจะแสดง

หมำยเลขเครื่องปัจจุบัน หำกไม่ต้องกำรเปลี่ยนแปลงค่ำ ให้กด  เพื่อออก  

หำกต้องกำรเปลี่ยนค่ำให้กด  จะเข้ำสู่ล้ำดับที่ 2 

6.2 ในล้ำดับที่ 2 , 3 ให้ท้ำกำรปรับเปลี่ยนค่ำตำมต้องกำร เมื่อได้ค่ำตำม

ต้องกำร ให้กด  เสร็จสิ นกำรตั งค่ำ กลับสู่หน้ำจอ F 6 ให้กดปุ่ม   เพื่อ

ออกสู่หน้ำจอ แสดงน ้ำหนัก 



กำรใช้งำน Manual Mode 

กำรใช้งำน Manual Mode มีขั นตอนกำรใช้งำนดังนี  

1. ตั งค่ำ ฟังก์ชั่น F5 ให้เป็น  “ 1 “ แล้วออกสู่หน้ำจอแสดงน ้ำหนัก 

2. กดปุ่ม  เพ่ือท้ำกำรเคลียร์ค่ำเร่ิมต้นให้เป็นศูนย์ 

3. กดปุ่ม  ไปท่ี F 4  ท้ำตำมขั นตอนกำรตั งค่ำ F 4 แล้วกลับสู่หน้ำจอหลัก 

4. กำรใช้งำน   

4.1 ให้กด  เพ่ือเคลียร์ค่ำน ้ำหนักให้เป็นศูนย์ 

4.2 แขวนน ้ำหนักที่ต้องกำรชั่งไปที่ตะขอ 

4.3 เมื่อน ้ำหนักหยุดแกว่ง ให้กดปุ่ม  เพื่อบันทึกน ้ำหนัก(ขณะบันทึก

น ้ำหนัก ไฟ Status สีแดงจะติดค้ำง เม่ือบันทึกเสร็จก็จะดับ) 

4.4 น้ำน ้ำหนักออก เม่ือต้องกำรชั่งใหม่ ท้ำตำมขั นตอน 4.1 – 4.3 

5. กำร Tare น ้ำหนัก ใน F 4 ในข้อ 3 จะต้องท้ำทุกครั งที่มีกำรเปิดเครื่องใหม่

เพื่อใช้งำน ระบบจดจ้ำค่ำนี  จะต้องท้ำใหม่ทุกครั งเพื่อควำมถูกต้องของ

น ้ำหนัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำรนำ้ขอ้มลูทีถ่กูบันทึกไปใชง้ำน 

 

1. ข้อมูลที่ถูกบันทึกเอำไว้ใน USB Flash Drive  จะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของ 

CSV Format ซึ่งสำมำรถเปิดได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel   โดยมีชื่อไฟล์

คือ SCALE.CSV 

2. ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้จะมีข้อมูล  เวลำ, วันที่ , ข้อมูลน ้ำหนัก (กรัม) รูปแบบ

ดังนี  

 
 

3. สำมำรถเอำข้อมูลที่ได้นี  ไปวิเครำะห์เปรียบเทียบได้ด้วยโปรแกรม Microsoft 

Excel  

 

 

 

 

 

 

 



วธิทีำ้ควำมสะอำด 

1. ถอดปลั๊กทุกครั งก่อนท้ำควำมสะอำด 

2. ใช้ผ้ำเช็ดท้ำควำมสะอำดกล่องคอนโทรล 

3. ในส่วนของถำดรับน ้ำหนัก และถำดกันแกว่ง สำมำรถขัดและล้ำง ได้ด้วย

ผลิตภัณฑ์ท้ำควำมสะอำด หลังจำกนั นน้ำมำตำกแดดหรือเช็ดให้แห้ง 

ก่อนน้ำไปใช ้

 

ขอ้ระวงัเพื่อควำมปลอดภยั 

1. อ่ำนค้ำแนะน้ำให้ครบถ้วนก่อนใช้งำน 

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำพลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้คือ 220V 50 Hz 

3. ไม่ปรับแต่งปลั๊กด้วยตนเอง ต้องปรึกษำช่ำงไฟที่ได้รับกำรรับรองเท่ำนั น 

4. ไม่ใช้งำนเมื่อปลั๊กเสียหำย 

5. ดึงปลั๊กออกเม่ือไม่ใช้งำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตดิตอ่ตวัแทนจำ้หนำ่ย 

บรษิทั อกรนิโนเวท จำ้กดั 

1469/1 หมู่ 6  ต.เทพำรักษ์  อ.เมืองสมุทรปรำกำร  จ.สมุทรปรำกำร  10270 

บรษิทั เจ.อำร.์แอล. สยำม จำ้กดั 

14/164 หมู่ 9 ถ.ปู่เจ้ำสมิงพรำย ต.ส้ำโรงกลำง อ.พระประแดง 

จ.สมุทรปรำกำร 10130 

โทรศัพท์: 02-754-4161-3  แฟกซ:์ 02-755-9019   มือถือ: 081-6425140 

E-Mail: info@jrlsiam.com    www.jrlsiam.com 


