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4 - 20 mA คืออะไร
● ในอุตสาหกรรมจําเปนตองใชเซ็นเซอรวัดคาตาง ๆ เพื่อ

การควบคุมการทํางานของระบบตางๆ อยางอัตโนมัติ 
ตองมีการตรวจสอบ แจงเตือน

● ในกระบวนการผลิตหนึ่ง ๆ อาจตองใชเซ็นเซอรหลาก
หลายประเภท เชนระบบนิวเมติก (pneumatic) ที่ใชลม
เปนตัวขับเคลื่อนชิ้นสวน ตองมีทั้งเซ็นเซอรวัดแรงดัน
ลม วัดอัตราการไหลของลม อุณหภูมิ เปนตน

● แมเซ็นเซอรจะมีหลายชนิด แตเพื่อความงายในการ
เชื่อมตอกับอุปกรณ และเปนมาตรฐานเดียวกัน 
อุตสาหกรรมจึงไดกําหนดมาตรฐานที่เซ็นเซอรสงออก
มา และหนึ่งในมาตรฐานที่เปนที่นิยมมากคือ สัญญาณ 
Output เปนกระแสไฟฟาระหวาง 4 - 20 mA

● สัญญาณประเภท 4 - 20 mA มีขอดีคือ ทนตอสัญญาณ
รบกวนไดดี มีใชเปนระยะเวลานานแลว และเซ็น
เซอรมาตรฐานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท
สามารถสงสัญญาณ Output เปน 4 - 20 mA ได
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วัดอัตราการไหล
วัดอัตรากระแสไฟ

วัดอัตราการสั่น

วัดแรงดัน

วัดอุณหภูมิ
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4 - 20 mA ใชงานอยางไร

● ไมวาจะเปนเซ็นเซอรอะไร คาที่สงออกมาอยู
ระหวาง 4 mA ถึง 20mA

● เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิรุนหนึ่งอาจสงสัญญาณ 
4 mA แทนคา -50 องศาเซลเซียส และ 20 
mA แทน 50 องศาเซลเซียส 

● เซ็นเซอรวัดอัตราการไหลอาจสงสัญญาณ 
4mA แทน 600 ลิตรตอนาที และ 20 mA 
แทน 12000 ลิตรตอนาที

● การใชงานวาคาที่วัดไดจริงเปนอะไรจะตอง
มีการแปลงสัญญาณกระแสระหวาง 4 - 20 
mA เปนคาทางกายภาพดวยบรรญัติไตรยาง
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กระแส Output 
จากเซ็นเซอร

(mA)

คาทางกายภาพที่สนใจ

4 mA

20 mA

y = mx + b
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โจทย

● ทําอยางไรจึงจะสามารถบันทึกและวิเคราะหขอมูล 
4-20 mA ไดอยางมีประสิทธิภาพ

○ ติดตั้งและดูแลรักษา งาย รวดเร็ว
○ ราคาสมเหตุสมผล

● ทางเลือกสวนใหญ ณ วันนี้ มีปญหา:
○ การใชเครื่องบันทึกขอมูล (Data logger) : จะตองมีคนไปเก็บขอมูลที่

หนางาน เสียกําลังคน ตองใชเวลา ไมไดขอมูล real-time
○ การใช PLC + IO + ตัวแปลง 485 : ตองเดินสายเยอะ ตนทุนสูง 
○ การทําระบบไรสาย (Wireless) : ตองใชระบบเชน SCADA ตนทุนสูง
○ การทํา Server : ตองใชซอฟตแวรอยาง Wonderware ตนทุนสูง
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เปาหมาย : เปนไปไดไหมที่จะ...
● เก็บขอมูล 4-20 mA เขา Server ตัวเอง?

○ มีความปลอดภัยสูงเพราะขอมูลอยูใน Server ของตัวเอง
○ สามารถวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการ (algorithm) และองคความรู (know-how) ของ

ตัวเอง
○ สามารถทํา dashboards ของตัวเอง
○ สามารถทํา ระบบแจงเตือน ของตัวเอง

● อยางมีประสิทธิภาพสูง?
○ ไมจําเปนตองไปหนางานเพื่อเก็บขอมูล
○ ใชระบบไรสาย (wireless) (เดินสายใหนอยที่สุด)
○ เก็บขอมูลไดเร็ว (ถึง 1 วินาที) ตอชอง (เพื่อแจงเตือนไดทันกาล)
○ รองรับเซ็นเซอรหลากหลายประเภทที่ใหคา 4-20 mA 

● ใชงบประมาณตํ่า?
○ ใชสิ่งที่คนสวนใหญคุนเคย ทําไดเอง หาคนชวยทําไดงาย 
○ ใชซอฟตแวร Open source ฟรี เชน: Google Sheet, MySQL, MariaDB, Php, Node.js, 

Node RED ฯลฯ.
○ ใช Hardware นอยที่สุด
○ ใชอุปกรณที่หาไดงายตามทองตลาด (Commercial-Off-The-Shelf - COTS) 

เชน WiFi router หรือ 3G, 4G WiFi router
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ทําไดอยางไร? (แนวคิดหลัก)
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คําตอบคือ: aMG 4-20 mA to WiFi Data Logger

แหลงพลังงาน 
9-24VDC

อานคาเซ็นเซอร 4-20 mA 
4 ชอง ทุก 1 วินาที

สํารองขอมูลใน 16GB µSD card 
นาน 7 ป

(Upgrade ไดสูงสุด 32GB)

ขยายผลไดโดยการเพิ่มจุดเชื่อมตอสง
ขอมูลเขา database ของตัวเองอัน

เดียวกัน

COTS 
WiFi AP

มีการเขารหัส
ขอมูลที่รับสง

ตั้งคาใชงาน
ผาน Web app

Server ของตัวเอง
ใชรวมกับ Open Source database server, 
ที่รองรับ RESTful API, และการทํา Webapp 

ทั่วไป เชน My SQL, Php, MariaDB, 
Node.js, Node RED เปนตน

ใชทักษะที่นักพัฒนาทั่วไป
ทําได

วิเคราะหขอมูลของตนเอง

ตัวอยางใช Phpmyadmin 

วิเคราะหดวย Excel
ใช Cloud server

เชน Google Sheet หรือ 
cloud SQL server อื่น ๆ
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aMG 4-20 mA to WiFi Data Logger เหมาะกับใคร
● ถาไมตองการใช Server ของตนเอง

○ อยางนอยขอใหสามารถใช Google Sheet หรือ cloud SQL server อื่น ๆ ได
ไมจําเปนตองมีความรูดาน IT มาก
(สามารถเริ่มเก็บขอมูลไดเลยในประมาณ 30 นาที)

● ถาตองการใช Server ของตนเอง
○ ตองมีความรูในการตั้ง Database server และพัฒนา RESTful API web-services ได 

จะเปน Open source ใด ๆ ก็ได เชน MySQL, Php, Node.js, MariaDB, Node Red etc. 
(สามารถเริ่มเก็บขอมูลไดเลยในประมาณ 1 วัน)

○ เอมเมจินเนนการพัฒนาอุปกรณ aMG 4-20 mA to WiFi Data Logger และไมมีนโยบายทํา
ระบบใหลูกคาแตละราย

○ เอมเมจินมีตัวอยาง Source code สําหรับ Server ให และยินดีทํางานรวมกับลูกคาหรือ SI 
เพื่อใหขึ้นระบบได

aMG 4-20 mA to WiFi Data Logger “ไม” เหมาะกับใคร
● ถาลูกคาไมสามารถใช Google Sheet หรือ Cloud SQL server ได หรือ
● ถาลูกคาไมสามารถติดตั้ง/ดูแล RESTful API webservice ไดเอง หรือ
● ถาลูกคาไมสามารถหาจางคนพัฒนา/ดูแลระบบขางตนได
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จุดเดนของอุปกรณ
1. รองรับ RESTful API web service 
2. สามารถเขารหัสขอมูล JSON data package ดวย AES เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

นอกเหนือจาก TLS/SSL โดยรหัสมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งทําใหยากตอการ Hack
3. มีตัวอยาง Source code สําหรับ Server ให : Php + MySQL และ Node.js + SQLite
4. ตั้งคาการใชงานงาย ๆ ผาน Web application, คลายกับการตั้งคา WiFi router ที่บาน
5. รองรับการจัดการผูใชและการกําหนดสิทธิการใชงานและการเขาถึงขอมูล
6. มีกลไก Circular buffer เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลถูกจัดเก็บตรงเวลาอยางแมนยํา
7. มีการสงสัญญาณ Heartbeat เพื่อใชตรวจสอบสถานะของอุปกรณ เพื่อทราบปญหาและ

จัดการไดทันเหตุการณ
8. ใช High precision clock และรองรับการปรับเวลา (Synchronization) กับ internet time 

server เพื่อใหการบันทึกเวลาของขอมูลถูกตองแมนยําตลอดเวลา
9. สามารถ Update firmware ไดแบบไรสาย เพื่อไดรับ Features ใหม ๆ หรือการปรับปรุง

ระบบในอนาคต
10. มี Server ทดสอบ สําหรับตรวจสอบ ทดลองการติดตั้งใชงานไดอยางงายและรวดเร็ว
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Screenshots
Firmware version r3s.21.02c
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หนา Log in 

ตอนเปดเครื่อง (เสียบสาย 
Power supply) 60 วินาทีแรก 
อุปกรณจะเขาโหมดตั้งคา 
โดยอัตโนมัติ
ผูดูแลระบบสามารถ Log-in 
เขาอุปกรณผาน Web 
browser เพื่อตั้งคาการใชงาน
ดวย Username และ 
Password ที่กําหนด
จะใช PC, Notebook หรือ
โทรศัพทมือถือไดหมด
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หนาตั้งคา WiFi Access Point

ใชหนานี้เพื่อกําหนดคา SSID, 
Password และ การจาย IP 
ของ WiFi Access Point ที่
ตองการเชื่อมตอเพื่อสงขอมูล 
4-20mA ไป Database Server

- Static IP (Fixed IP)
- Dynamic IP (WiFi AP 

เปนตัวกําหนด)

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายดาน IT 
ของผูใชงานแตละคน
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หนาตั้งคาการบันทึกขอมูลและ RESTful API 

ใชหนานี้ในการตั้งคา
ความถี่ในการอานขอมูล 
4-20 mA (สูงสุดทุก 1 
วินาทีตอชอง)

ตั้งคา RESTful API เชน 
URL, secret key, ชื่อ 
Database table ที่
ตองการเก็บขอมูล และ 
การเขารหัสขอมูล เปนตน
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หนาตั้งคาการอาน 4-20mA 

ใชหนานี้ในการกําหนด
- ชื่อและหนวยของการวัด 

4-20 mA แตละชอง
- กําหนดจุด 2 จุด เปน

ตัวอยางแสดงความสัมพันธ
ของการแปลงคา 4-20 mA 
เปนคาทางกายภาพ เชน 
4 mA = -50 deg C และ 
20 mA = 50 deg C

- ระบบจะคํานวณสมการเชิง
เสน (Linear 
transformation equation) 
ที่ใชแปลงคา 4-20 mA เปน
คาทางกายภาพใหอัตโนมัติ
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หนา Upgrade Firmware 

ใชหนานี้ในการ Upgrade 
software เพื่อแกปญหา
ระบบ หรือรองรับ 
Features ใหม ๆ 
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หนา File download 

ใชหนานี้เพื่อ Download ขอมูล
1) การตั้งคาระบบเพื่อเก็บเปนขอมูล

สํารอง
2) ขอมูล 4-20 mA ที่บันทึกใน

ตัวอุปกรณ
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หนาแสดงขอมูลแบบ Real-time

ใชหนานี้ในการมอนิเต
อรคา 4-20 mA ที่อานได
และคาทางกายภาพที่
แปลงไดแบบ real-time 
เพื่อประโยชนในการ
ติดตั้ง การทดสอบ และ 
การ Calibrate 
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หนาจัดการผูใช

ใชหนานี้ในการเพิ่ม ลบ 
บริหารจัดการผูใช และ
การกําหนดสิทธิการเขาถึง
ขอมูล
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Server สําหรับทดสอบการบันทึกขอมูล
http://testiot.aimagin.com/register/

บริษัท จัดใหมีหนา Web 
ทดสอบ ที่มีทั้ง Database และ 
RESTful API ไวให

ระบบนี้จะชวยใหผูใชสามารถ
ทดสอบไดงายและรวดเร็ว
วาอุปกรณสงขอมูลมาหรือไม

ประโยชนสําคัญของหนา Web 
นี้ เพื่อใหผูใชรูวาอุปกรณทํา
งานถูกตองอยูหรือไม และการ
ที่ไมไดรับขอมูลจะเปนเรื่องของ
การ Config Network หรือ 
Server ของผูใชเอง
หรือไม
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หากสนใจควรทําอยางไรตอไป
https://www.aimagin.com/amg-4-20ma-to-wifi-data-logger.html

โปรโมชั่นเปดตัว
- ลงทะเบียนทดลองใชฟรี 14 วัน

- ซื้อแลวไมพอใจยินดีคืนเงิน ใน 30 วัน

- ลงทะเบียนเมื่อซื้อรับประกันเพิ่มเปน 5 ป

- พิเศษ เฉพาะลูกคาในประเทศไทยเทานั้น
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FAQ
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1. ถาม อุปกรณจะใชงานในสภาพแวดลอมรอน ชื้น ในโรงงานไดไหม จะเสถียรแคไหน
ตอบ อุปกรณทุกชิ้นเปน Industrial Grade (-40 ถึง 85 deg C) เปนอยางนอย 
        ที่บริษัทมั่นใจคือ อุปกรณจะทํางานไดไมมีปญหาในชวง 0 ถึง 60 deg C อยางแนนอน
        นอกจากนี้ยังอยูระหวางการขอรับรองมาตรฐาน FCC และ CE เพื่อสงออกไปยังสหรัฐอเมริกาและ 
        สหภาพยุโรป อีกทั้ง Firmware ถูกพัฒนาดวยเทคนิค Model-based design 
        (Matlab/Simulink) ซึ่งเปนเทคนิคขั้นสูงที่ตองการ Reliability สูง บริษัทจึงมั่นใจในคุณภาพ 
        และความเชื่อถือไดของอุปกรณ

2. ถาม ใช WiFi ในโรงงานจะมีปญหาไหม เชื่อถือไดแคไหน เสถียรแคไหน
ตอบ ความเสถียรของ WiFi หรือ Web / network app ขึ้นอยูกับหลายปจจัย ทั้งดาน
        การ Config network, ปริมาณ traffic, load balance, database tuning และ 
        คุณภาพของอุปกรณทุกชิ้นสวนในระบบเครือขาย เปนตน ไมใชแคที่ตัวอุปกรณอยางใดอยางหนึ่ง
        อยางไรก็ตาม วิธีเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารระหวางอุปกรณไรสายที่งายและประหยัดที่สุด 
        ที่หลายคนอาจมองขามคือ ใชเสาอากาศที่คุณภาพดี และเลือกประเภทของเสา 
        (Omni หรือ Directional) และ Gain ที่เหมาะสม (สูงขึ้น)
        

สุดทาย เพราะบริษัทอยากใหลูกคามั่นใจ จึงแนะนําใหทดสอบจนพอใจ โดยเอมเมจินยินดีรับความเสี่ยงทั้งหมด
จากโปรโมชั่น

1. ใหทดลองฟรี 14 วัน
2. หลังซื้อใชแลว ภายใน 30 วัน ไมพอใจ ยินดีคืนเงินโดยไมมีขอแม

ลูกคามีเวลาที่จะทดสอบทดลองไดรวม 6 สัปดาห โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกคาในประเทศไทยเทานั้น
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