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หนังสือเรียนวิชา โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน รหัสวิชา 20102–2009 เล่มนี้ เขียนขึ้น

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงจากเอกสาร 

ต�ารา และคู่มือการปฏิบัติงานของเครื่องจักร CNC ทั้งภายในและต่างประเทศ และจากการ

ฝกอบรมและประสบการณ์ในการสอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน มากว่า 23 ปี โดยมีเนื้อหา 

11 บท ประกอบด้วย บทที ่1 ประวตัคิวามเปนมาและชนดิต่างๆ ของเครื่องจกัร CNC บทที ่2 

ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องจักร CNC บทที่ 3 หลักการท�างานและความปลอดภัยส�าหรับ

เครื่องจักร CNC บทที่ 4 เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องมือตัดที่ใช้กับเครื่องจักรกล CNC 

บทที่ 5 การใช้ปุ่มควบคุมกับชุดควบคุม (Control Panel) และการบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักร 

CNC บทที่ 6 การเตรียมข้อมูลในการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักร CNC บทที่ 7 โครงสร้าง

ของโปรแกรม NC พื้นฐาน บทที่ 8 ค�าสั่ง G–Code และ M–Code ส�าหรับงานกลึง CNC 

พื้นฐาน บทที่ 9 ค�าสั่ง G–Code และ M–Code ส�าหรับงานกัด CNC พื้นฐาน บทที่ 10 

การเขียน การแก้ไข และการตรวจสอบกับโปรแกรมซีเอ็นซีซิมูเลชั่นงานกลึง CNC และ

บทที่ 11 การเขียน การแก้ไข และการตรวจสอบกับโปรแกรมซีเอ็นซีซิมูเลชั่นงานกัด CNC 

หนงัสอืเรยีนวชิา โปรแกรมเอน็ซพีืน้ฐาน รหสัวชิา 20102–2009 เล่มนี ้ส�าเรจ็ลลุ่วง

ได้เนื่องด้วยบคุคลต่างๆ ที่ได้ให้ความอนเุคราะห์ ช่วยแนะน�า เสนอแนะ ตชิม และให้ก�าลงัใจ 

ผู้เขียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ โดยเฉพาะสถานประกอบการ และพนักงาน ที่ได้

ให้ข้อมลูเกีย่วกบัแบบสอบถามสมรรถนะอาชพีของงานช่างควบคมุเครื่องจกัรกล CNC หวงั

เปนอย่างยิ่งว่าจะเปนประโยชน์ต่อผู้สนใจในเคร่ืองจักร CNC สมัยใหม่ และท�าให้หนังสือ

เรียนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

สามารถดาวน์โหลดแผนการสอนและเฉลยได้ทีเ่วบ็ไซต์ https://download.se-ed.com
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1.1 ประวัติความเป็นมาของเครื่องจักร NC และ CNC 
การพัฒนาของเครื่องจักร NC มีมากว่า 60 ปี หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง 

ประเทศแถบยุโรป อเมริกา หรือแถบเอเชีย เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี จีน และญี่ปุ่น ได้

หันมาพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเจริญยิ่งขึ้น ท�าให้โรงงาน

อตุสาหกรรมมคีวามเจริญเตบิโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนีก้ารแข่งขนัทางด้านการค้ายิง่มกีาร

แข่งขันสงูมากขึน้ ท�าให้บรษิทัผูผ้ลติสนิค้าต้องคดิค้นและหาวธิกีารในการพฒันากระบวนการ

ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าของ

ลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยในการผลิตสินค้า จ�าเป็นต้องอาศัยเคร่ืองจักรกลระบบอัตโนมัติที่ 

ทนัสมยัและมปีระสทิธภิาพอย่างมากในการผลติสนิค้าจ�านวนมากๆ ฉะนัน้เครื่องจกัรกลระบบ

อตัโนมตัจิงึมบีทบาทอย่างมากในกระบวนการผลติสนิค้าในโรงงานอตุสาหกรรมของประเทศ 

1.1.1 วิวัฒนาการของเครื่องจักร NC และเครื่องจักร CNC 

เครื่องจักร NC มีวิวัฒนาการเริ่มต้นขึ้นมา ดังนี้ 

ปี ค.ศ. 1725 ในประเทศอังกฤษ ได้ ใช้แผ่นกระดาษเจาะเป็นรูป (Punched Cards) 

เพื่อควบคุมสั่งการให้เครื่องจักรท�างานตัดแบบของเสื้อผ้า

ปี ค.ศ. 1912 ในสหรัฐอเมรกิา ได้มกีารใช้เทปกระดาษเจาะร ู(Punched Paper Tape) 

เพื่อควบคุมเครื่องจักรในการตัดผ้า 

ปี ค.ศ. 1926 Max Schenker ชาวสวสิเซอร์แลนด์ ได้คดิค้นการใช้กระดาษเจาะรเูป็น

สื่อในการควบคุมต�าแหน่งการเคลื่อนที่และความเร็วของเครื่องกลึงอัตโนมัติ 

ปี ค.ศ. 1947 บริษัทพาร์สันส์ เวิร์ก ของ John Parsons ในรัฐมิชิแกน ได้ประดิษฐ์

คดิค้นเครื่องจกัร 3 แกน ในการผลติชิน้ส่วนของเครื่องบนิทีเ่ป็นส่วนโค้งและมคีวามซบัซ้อน 

เช่น ชิ้นส่วนใบพัดของเครื่องบิน โดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์ในการควบคุมการท�างานของ

เครื่องจักร 

ปี ค.ศ. 1948 ช่วงเดอืน ธนัวาคม บริษทัพาร์สนัส์ เวร์ิก ของ John Parsons ได้ประสบ

ผลส�าเรจ็ในการสาธติการท�างานของเครื่องจกัร NC 3 แกน ในการควบคมุการเคลื่อนที ่เพื่อ

ใช้ผลิตชิ้นส่วนของเครื่องบินที่มีความซับซ้อนให้แก่กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา (U.S. Air 

Force)
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ปี ค.ศ. 1949 บริษัทพาร์สันส์ เวิร์ก ของ John Parsons ได้รับเงินสนับสนุนในการท�า

วิจัย ร่วมกับ กองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกา (U.S. Air Force) โดยใช้ห้องวิจัยด้านกลไก

ของเซอร์โว ของสถาบันแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology) MIT 

ในการพัฒนาเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นมา เพื่อใช้ ในการผลิตชิ้นส่วน

เครื่องบินที่มีความซับซ้อน 

ปี ค.ศ. 1951 นักวิจัยของสถาบันแมสซาชูเซตส์ (MIT) ร่วมมือกับกองทัพอากาศ

ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Air Force) ในการพัฒนาเครื่องจักร NC คือ เครื่อง Cincinnati  

Hydrotel Vertical Spindle Milling Machine ให้มีประสิทธิภาพในการท�างาน

ปี ค.ศ. 1952 ได้ทดลองน�าเครื่อง Cincinnati Hydrotel Vertical Spindle Milling 

Machine มาใช้ ในการผลิต โดยนักวิจัยของสถาบันแมสซาชูเซตส์ (MIT) ร่วมมือกับกองทัพ

อากาศของสหรัฐอเมริกา (U.S. Air Force) 

ปี ค.ศ. 1955 เครื่องจักร NC จ�านวน 100 เครื่องได้ถูกสั่งผลิตจากกองทัพอากาศ

สหรัฐอเมริกา (U.S. Air Force) 

รูปที่ 1.1 เครื่องจักร NC เครื่องแรกของโลก 

(ที่มา : http://www.bloggang.com)

ปี ค.ศ. 1957 บริษัทญี่ปุ่นชื่อ Fujitsu (Fanuc) ได้พัฒนาเครื่อง Turret Punch โดยใช้ 

เทปกระดาษเป็นตัวควบคุมการท�างานของตัวเครื่องจักร 

ปี ค.ศ. 1959 เครื่อง NC Jig Boring ได้ถูกสร้างขึ้นมาใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม 

ปี ค.ศ. 1962 เคร่ือง NC Drilling Machine โดยใช้หลกัการท�างานของเครื่องจกัร NC 

เป็นแบบ Point to Point
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รูปที่ 1.2 ลักษณะของเครื่องกลึง NC ยุคแรกๆ และ เครื่องกัด NC ยุคแรกๆ

(ที่มา : Steve F. Krar and J. William Oswald, 1990 : 527,544)

ปี ค.ศ.1966 ได้เริ่มน�าคอมพิวเตอร์มาใช้งานโดยสั่งโปรแกรมไปที่ชุด Machine 

Control Unit หรือของเครื่อง NC โดยผ่านสายโทรศัพท์ที่ระยะห่างประมาณ 100 เมตร 

คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องสามารถควบคุมเครื่อง NC ได้หลายเครื่อง 

ปี ค.ศ. 1976 ได้มีการเปิดตัวเครื่องจักรซีเอ็นซี (CNC หรือ Computer Numerical 

Control) เครื่องแรกในการน�ามาใช้งาน โดยมีไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) หรือ

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในชุดควบคุม (Controller) ติดตั้งบนเครื่อง ท�าให้สามารถจัด

เก็บโปรแกรมได้จ�านวนมาก สามารถแก้ไขและดัดแปลงโปรแกรมได้ ท�าให้เรียกโปรแกรม

มาใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องป้อนซ�า้ (Reload) เมื่อต้องการชิ้นงานใหม่ เพราะมีหน่วยความจ�า

ในชุดควบคุม

รูปที่ 1.3 ลักษณะของ Punched Cards

(ที่มา : http://s7.computerhistory.org)
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รูปที่ 1.6 ลักษณะของเทปกระดาษตามมาตรฐานโค้ด EIA 

(Electronic Industries Association) (EIA Code)
(ที่มา : Josef Franz and Staff , 1985: 44)

รูปที่ 1.7 ลักษณะของเทปกระดาษตามมาตรฐานโค้ด ASC 

(American Standard Code For Information Interchange) (ISO Code)
(ที่มา : Josef Franz and Staff , 1985: 44)

รูปที่ 1.4 ลักษณะของเครื่องอ่าน 
เทปกระดาษเจาะรู 

(ที่มา : https://jijunjang.files.wordpress.com)

รูปที่ 1.5 ลักษณะของเทปกระดาษเจาะรู

(ที่มา : http://thai.sewsense.com)
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1.1.2 การพัฒนาระบบซีเอ็นซีในงานอุตสาหกรรม 

นักวิทยาศาสตร์ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบ NC ให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย

จนถึงปัจจุบัน โดยยังไม่มีที่สิ้นสุด

รูปที่ 1.8 การพัฒนาการของระบบ NC 

NC = Numerical Control

CNC = Computer Numerical Control

FFS  =  Flexible Manufacturing System 

CAD  =  Computer Aide Design

CAM  =  Computer Aide Manufacturing

CIM  =  Computer Integrated Manufacturing

เครื่องจักร NC มีชุดควบคุมเครื่องจักร (Machine Control Unit หรือ MCU) ส�าหรับ

อ่านข้อมูลหรือโปรแกรมจากแผ่นเทปกระดาษเจาะรู (Punch Tape) และการควบคุมการ

ท�างานของเครื่องจักร NC ซึ่งทุกครั้งที่ต้องการผลิตชิ้นงานแต่ละชิ้น ก็ต้องป้อนแผ่นเทป

ใหม่ทุกครั้ง (Reload)

เครื่องจักร NC กับเครื่องจักร CNC มีหลักการท�างานคล้ายๆ กัน แต่ต่างกันตรงที่

เครื่องจักร NC ไม่มีคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการท�างาน แต่เครื่องจักร CNC มีเครื่อง

คอมพวิเตอร์ในการควบคมุการท�างาน ซึง่ปัจจบุนัโรงงานอตุสาหกรรมจะมแีต่เครื่องจกัร CNC 
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1.2 ความหมายของ NC และ CNC 

1.2.1 ความหมายของ NC 

N ย่อมาจาก Numerical หมายถึง รหัสตัวเลข เช่น 0, 1, 2, 3, 4 ถึง 9 รหัสตัวอักษร 

เช่น A, B, C และ Z รหัสสัญลักษณ์ เช่น เครื่องหมาย +, –, #, ; และ %

C ย่อมาจาก Control หมายถงึการควบคมุโดยการก�าหนดค่าของรหสัตวัเลข ตวัอกัษร 

และสัญลักษณ์ เพื่อต้องการให้เครื่องจักรท�างานตามค่าที่ก�าหนด

NC หมายถึงการควบคุมการเคลื่อนที่และการท�างานของเครื่องจักรกลด้วยรหัส 

ค�าสัง่ทีป่ระกอบไปด้วยรหสัตวัเลข รหสัตวัอกัษร และรหสัสญัลกัษณ์ต่างๆ เพื่อน�าไปควบคมุ

เครื่องจักรให้เกิดการเคลื่อนที่ตามทิศทางที่ก�าหนด โดยที่รหัสดังกล่าวจะถูกแปลงเป็น

สัญญาณไฟฟ้า (Pulse) และส่งไปยังมอเตอร์ เพื่อกระตุ้นหรือควบคุมมอเตอร์ให้เกิดการ

หมุนขับเคลื่อนของแกนต่างๆ ของเครื่องจักร

1.2.2 ความหมายของ CNC 

C ย่อมาจาก Computer หมายถึงคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งภายในเครื่องจักร

N ย่อมาจาก Numerical หมายถึง รหัสตัวเลข เช่น 0, 1, 2, 3, 4 ถึง 9 รหัสตัวอักษร 

เช่น A, B, C และ Z รหัสสัญลักษณ์ เช่น เครื่องหมาย +, –, #, และ %

C ย่อมาจาก Control หมายถงึการควบคมุโดยการก�าหนดค่าของรหสัตวัเลข ตวัอกัษร 

และสัญลักษณ์ เพื่อต้องการให้เครื่องจักรท�างานตามค่าที่ก�าหนด

CNC ย่อมาจาก Computer Numerical Control คือการน�าคอมพิวเตอร์ มาใช้

ควบคุมการท�างานของเครื่องจักร โดยอาศัยรหัสตัวเลข รหัสตัวอักษร และรหัสสัญลักษณ์

ต่างๆ เพื่อน�าไปควบคุมเครื่องจักรให้เกิดการเคลื่อนที่ตามทิศทางที่ก�าหนด โดยที่รหัสดัง

กล่าวจะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า (Pulse) และส่งไปยังมอเตอร์ เพื่อกระตุ้นหรือควบคุม

มอเตอร์ให้เกิดการหมุนขับเคลื่อนของแกนต่างๆ ของเครื่องจักร 
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1.3 เครื่องจักร CNC ประเภทต่างๆ 
เครื่องจักร CNC ประเภทต่างๆ แยกตามลักษณะการผลิตและการใช้งานได้ดังนี้

1.3.1 เครื่องกลึง CNC (CNC Late)

เครื่องกลึง CNC ส�าหรับกลึงขึ้นรูปชิ้นงาน กัดขึ้นรูปชิ้นงาน และเจาะรูชิ้นงานให้ได้

ตามแบบที่ก�าหนด 

รูปที่ 1.9 เครื่องกลึง CNC 

(ที่มา : http://czjyjc.en.made–in–china.com)

รูปที่ 1.10 ลักษณะการท�างานของ 
เครื่องกลึง CNC

(ที่มา : http://www.youtube.com)

นอกจากนี้ยังมีเครื่องกลึง CNC อีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า เคร่ืองกลึง CNC แบบ  

Multitasking CNC Lathe ที่สามารถกัดขึ้นรูปและเจาะรูบนชิ้นงานได้ โดยไม่ต้องถอด 

ชิ้นงานออกไปท�างานกับเครื่องจักรอื่น 

รูปที่ 1.11 ลักษณะการท�างานของเครื่องกลึง CNC

(ที่มา : http://www.rbrmachinetools.com)
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1.3.2 เครื่องกดั CNC (CNC Milling) และเครื่อง Machining Center

เครื่องกัด CNC และเครื่อง Machining Center ใช้ส�าหรับกัดขึ้นรูปชิ้นงาน เจาะรู 

และท�าเกลียวกับชิ้นงาน 

รูปที่ 1.12 เครื่องกัด CNC

(ที่มา : http://www.sundamachinetools.com)

รูปที่ 1.13 ลักษณะการท�างานของเครื่องกัด CNC

(ที่มา : http://en.wikipedia.org)

รูปที่ 1.14 เครื่อง Machining Center

(ที่มา : http://www.bigplazaa.com)

รูปที่ 1.15 ลักษณะการท�างานของ 
เครื่อง Machining Center

(ที่มา : http://www.akkmachine.com)

ข้อแตกต่างระหว่างเครื่องกัด CNC (CNC Milling Machine) กับเครื่องแมชชีนนิ่ง

เซนเตอร์ (Machining Center) คือ เครื่องแมชชีนนิ่งเซนเตอร์ (Machining Center) มี

อุปกรณ์การเปลี่ยน Tool อัตโนมัติ ATC (Automatic Tool Changer) ส่วนเครื่องกัด CNC 

ไม่มอีปุกรณ์การเปลีย่น Tool อตัโนมตั ิโดยการเปลีย่น Tool ต้องเสยีเวลาในการหยดุ Spindle 

ก่อนทุกครั้ง แล้วท�าการเปลี่ยน Tool 
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นอกจากนีย้งัมเีครื่องกดั CNC ที่ใช้งานเฉพาะอย่าง เช่น เครื่องกดัผลติฟันเฟือง CNC 

รูปที่ 1.16 เครื่องกัดผลิตฟันเฟือง CNC 
(CNC Gear Hobbing Milling Machine)

(ที่มา : http://www.involutegearmachine.com) 

รูปที่ 1.17 ลักษณะการท�างานของเครื่องกัดผลิต
ฟันเฟือง (CNC Gear Hobbing Milling Machine)

(ที่มา : http://www.involutegearmachine.com)

1.3.3 เครื่องไสผลติฟันเฟืองซเีอน็ซี (CNC Gear Shaper Machine)

เครื่องไสผลิตฟันเฟืองซีเอ็นซี ใช้ส�าหรับผลิตฟันเฟืองตามแบบที่ก�าหนด 

รูปที่ 1.18 เครื่องไสผลิตฟันเฟืองซีเอ็นซี 

(ที่มา : http://www.gear–machine–tool.com)

รูปที่ 1.19 ลักษณะการท�างานของ 
เครื่องไสผลิตฟันเฟืองซีเอ็นซี

(ที่มา : http://www.directindustry.com)
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1.3.4 เครื่องเจาะและต๊าปเกลยีว (CNC Tapping & Drilling Machine)

เครื่องเจาะและต๊าปเกลียว ใช้ส�าหรับเจาะรูและท�าเกลียวบนชิ้นงาน

รูปที่ 1.20 เครื่องเจาะ CNC

(ที่มา : http://www.directindustry.com)

รูปที่ 1.21 ลักษณะการท�างานของเครื่องเจาะ CNC

(ที่มา : http://www.exapro.com)

1.3.5 เครื่องเจียระไนกลม (CNC Cylindrical Grinding Machine) 
  และเครื่องเจยีระไนราบ (CNC Surface Grinding Machine) 

เครื่องเจียระไนกลมและเครื่องเจียระไนราบ ใช้ส�าหรับเจียระไนผิวชิ้นงานให้ได้ผิว 

ชิ้นงานเรียบทั้งผิวโค้งและผิวเรียบ 

รูปที่ 1.22 เครื่องเจียระไนกลม CNC

(ที่มา : https://plus.google.com) 

รูปที่ 1.23 ลักษณะการท�างานของ 
เครื่องเจียระไนกลม CNC

(ที่มา : http://www.okuma.com)
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นอกจากนี้ยังมีเครื่องเจียระไน CNC อีกหลายชนิดที่ใช้ ในงานเฉพาะอย่าง ดังแสดง

ในรูปที่ 1.29–1.34

ล้อหินเจียระไนหมุนในแนวนอน

รูปที่ 1.26 เครื่องเจียระไนชิ้นงานหมุนรอบตามแนวราบ CNC 
(CNC Rotary Horizontal Surface Grinder Machine)

(ที่มา : http://www.directindustry.com)

รูปที่ 1.24 เครื่องเจียระไนราบ CNC 

(ที่มา : http://www.machinetools4sale.com)

รูปที่ 1.25 ลักษณะการท�างานของ 
เครื่องเจียระไนราบ CNC

(ที่มา : http://www.iitgroup.in.th)



บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาและชนิดต่างๆ ของเครื่องจักร CNC    13

 
ล้อหินเจียระไนหมุนในแนวตั้ง

รูปที่ 1.27 เครื่องเจียระไนชิ้นงานหมุนรอบตามแนวราบ CNC 
(CNC Rotary Vertical Surface Grinder Machine)

(ที่มา : http://www.shi.co.jp)

รูปที่ 1.28 เครื่องเจียระไนเพลาข้อเหวี่ยงซีเอ็นซี (CNC Crank Shaft Grinder Machine)

(ที่มา : http://www.directindustry.com)

รูปที่ 1.29 เครื่องเจียระไนเกลียวซีเอ็นซี (CNC Thread Grinder Machine)

(ที่มา : http://drakemfg.com)
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รูปที่ 1.30 เครื่องเจียระไนฟันเฟืองซีเอ็นซี (CNC Gear Grinder Machine)

(ที่มา : http://www.qcamerican.com)

รูปที่ 1.31 เครื่องเจียระไนกลมแบบไร้ศูนย์ซีเอ็นซี (CNC Center Less Grinder Machine)

(ที่มา : http://www.jainnher.com)

1.3.6 เครื่องเลื่อยอัตโนมัติ (CNC Bridge Sawing Machine)

เครื่องเลื่อยอัตโนมัติ ใช้ตัดชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ๆ ให้ได้ตามรูปแบบที่ก�าหนด 

รูปที่ 1.32 เครื่องเลื่อยอัตโนมัติ 

(ที่มา : http://www.directindustry.com) 

รูปที่ 1.33 ลักษณะการท�างานของเครื่องเลื่อยอัตโนมัติ

(ที่มา : http://www.breton.it)
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1.3.7 เครื่อง CMM (Coordinate Measuring Machine) 

เครื่อง CMM ใช้ส�าหรับหาต�าแหน่งของค่า X Y Z บนชิ้นงาน 

รูปที่ 1.34 เครื่อง CMM

(ที่มา : http://www.coord3–cmm.com)

รูปที่ 1.35 ลักษณะการท�างานของเครื่อง CMM

(ที่มา : http://www.relli.com)

1.3.8 เครื่องลับเครื่องมือตัด (CNC Tool & Cutter Grinder) 

เครื่องลับเครื่องมือตัด ใช้ส�าหรับลับคมตัดของเครื่องมือตัด เช่น ดอก End Mill และ

ดอกสว่าน เป็นต้น

รูปที่ 1.36 เครื่องลับเครื่องมือตัด 

(ที่มา : http://www.machinetooltw.com) 

รูปที่ 1.37 ลักษณะการท�างานของเครื่องลับ
เครื่องมือตัด

(ที่มา : http://www.damencarbide.com)
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1.3.9 เครื่องดัดท่อเอ็นซีและซีเอ็นซี (NC and CNC Bender) 

เครื่องดัดท่อเอ็นซีและซีเอ็นซี ใช้ส�าหรับดัดท่อเหล็กให้ได้รูปแบบตามที่ก�าหนด 

รูปที่ 1.38 เครื่องดัดท่อเอ็นซีและซีเอ็นซี

(ทีม่า : http://minghuajx.en.made–in–china.com)

รูปที่ 1.39 ลักษณะการท�างานของ 
เครื่องดัดท่อเอ็นซีและซีเอ็นซี

(ที่มา : http://www.miller–sts.com)

1.3.10 เครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวด (Wire Cutting Machine) 

เครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวด ใช้ส�าหรับงานตัดแผ่นโลหะ โดยมีหลักการท�างานโดยใช้

กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่หมุนตัดชิ้นงาน ซ่ึงท�าให้บริเวณที่ขดลวดผ่านจะหลอมเหลว

หลุดออกตามแบบที่เขียนโปรแกรม NC ไว้ 

รูปที่ 1.40 เครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวด 

(ที่มา : http://www.asia.ru)

รูปที่ 1.41 ลักษณะการท�างานของ 
เครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวด

(ที่มา : http://www.youtube.com)



บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาและชนิดต่างๆ ของเครื่องจักร CNC    17

1.3.11 เครื่อง EDM (Electrical Discharge Machine) 

เครื่อง EDM ใช้ส�าหรับขึ้นรูปชิ้นงาน โดยมีหลักการท�างานด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า

ไหลผ่านแท่งอิเล็กโตรดที่ท�าจากแท่งทองแดง และแท่งอิเล็กโตรดจะสปาร์กชิ้นงานให้ได้

ตามรูปร่างชิ้นงานที่ก�าหนด

รูปที่ 1.42 เครื่อง EDM

(ที่มา : http://www.b2b–edm–machine.com)

รูปที่ 1.43 ลักษณะการท�างานของเครื่อง EDM

(ที่มา : http://www.mech.kuleuven.be)

1.3.12 เครื่องตัดแผ่นโลหะด้วยเลเซอร์  
 (CNC Laser Cutting Machine)

เครื่องตัดแผ่นโลหะด้วยเลเซอร์ ใช้ส�าหรับตัดแผ่นโลหะตามรูปแบบที่ก�าหนด 

รูปที่ 1.44 เครื่องตัดแผ่นโลหะด้วยเลเซอร์

(ที่มา : http://www.p–wholesale.com)

รูปที่ 1.45 ลักษณะการท�างานของ 
เครื่องตัดแผ่นโลหะด้วยเลเซอร์

(ที่มา : http://www.lasercuttermachine.net) 
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1.3.13 เครื่องตัดแผ่นโลหะด้วยแก๊ส  
 (CNC Plasma Cutting Machine)

เครื่องตัดแผ่นโลหะด้วยแก๊ส ใช้ส�าหรับตัดแผ่นโลหะโดยใช้แก๊สในการตัดโลหะ ซ่ึง

เครื่องจะท�าการตัดตามลายเส้นที่โปรแกรม NC ออกแบบไว้ ท�าให้ตัวชิ้นงานมีความถูกต้อง

และได้ขนาดมากขึ้น 

รูปที่ 1.46 เครื่อง CNC  
Plasma Cutting Machine 

(ที่มา : http://www.machconsult.com)

รูปที่ 1.47 ลักษณะการท�างานของเครื่อง CNC 
Plasma Cutting Machine

(ที่มา : http://trade.indiamart.com)

1.3.14 เครื่องตัดแผ่นโลหะด้วยน�้า 
 (CNC Water Jet Cutting Machine)

เครื่องตัดแผ่นโลหะด้วยน�้า ใช้ส�าหรับตัดแผ่นโลหะโดยใช้พลังงานน�้าในการตัดโลหะ 

ซึ่งเครื่องจะท�าการตัดโลหะตามลายเส้นที่โปรแกรม NC ออกแบบไว้ 

รูปที่ 1.48 เครื่อง CNC  
Water Jet Cutting Machine

(ที่มา : http://www.directindustry.com)

รูปที่ 1.49 ลักษณะการท�างานของเครื่อง CNC 
Water Jet Cutting Machine

(ที่มา : http://waterjet–cutting.blogspot.com)
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1.3.15 เครื่องเจาะกระแทกด้วยคอมพิวเตอร์  
 (CNC Punching Machine)

เครื่องเจาะกระแทกด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้ส�าหรับตัดและเจาะแผ่นโลหะให้เป็นรูปทรง

ต่างๆ โดยใช้ Tool กระแทกผ่านแผ่นโลหะให้ขาดออกตามรูปแบบที่ก�าหนด

รูปที่ 1.50 เครื่องเจาะกระแทกคอมพิวเตอร์ 

(ที่มา : http://www.appliedmachinery.com.au) 

รูปที่ 1.51 ลักษณะการท�างานของ 
เครื่องเจาะกระแทกคอมพิวเตอร์

(ที่มา : http://www.iconmachinetool.com)

1.3.16 เครื่องพับแผ่นโลหะ (CNC Bending Machine)

เครื่องพับแผ่นโลหะ ใช้ส�าหรับพับขึ้นรูปโลหะให้เป็นรูปทรงตามแบบที่ต้องการ

รูปที่ 1.52 เครื่องพับแผ่นโลหะ

(ทีม่า : http://www.hydraulic–pressmachine.com)

รูปที่ 1.53 ลักษณะการท�างานของ 
เครื่องพับแผ่นโลหะ

(ที่มา : http://www.youtube.com)
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1.3.17 เครื่องคว้านรูขนาดใหญ่ (CNC Boring Machine)

เครื่องคว้านรูขนาดใหญ่ ใช้ส�าหรับคว้านรูกลมให้ชิ้นงานส�าหรับผิวงานละเอียด ซึ่ง

ชิ้นงานมีขนาดใหญ่

รูปที่ 1.54 เครื่องคว้านรูขนาดใหญ่  
(CNC Boring Machine)

(ที่มา : http://www.directindustry.com)

รูปที่ 1.55 ลักษณะการท�างานของเครื่องคว้านรู
ขนาดใหญ่ (CNC Boring Machine)

(ที่มา : http://www.milansmachining.com)

1.3.18 แขนกลอุตสาหกรรม (Industrial Robot Arms)

แขนกลอตุสาหกรรม ใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมการผลติทีต้่องท�างานแบบต่อเนื่อง 24 

ชั่วโมง และเป็นเวลานานๆ หรืองานที่มีความเสี่ยงอันตราย และยังสามารถใช้แทนแรงงาน

คนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงขึ้น

รูปที่ 1.56 แขนกลอุตสาหกรรม 
(Industrial Robot Arms)

(ที่มา : http://www.thaigoodview.com)

รูปที่ 1.57 ลักษณะการท�างานของแขนกล
อุตสาหกรรม (Industrial Robot Arms)

(ที่มา : http://jurairat322.blogspot.com)
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1.3.19 เครื่องสร้างต้นแบบ 3 มิติ (Rapid Prototyping Machine)

เครื่องสร้างต้นแบบ 3 มิติ ใช้ ในการสร้างต้นแบบของชิ้นงาน โดยมีหลักการท�างาน

คือ จะท�าการสร้างชิ้นงานขึ้นมาตามคอมพวิเตอร์ที่ได้ออกแบบโปรแกรม NC ไว ้โดยท�าการ

สร้างชิ้นงานขึ้นมาทีละชั้น (Layer By Layer) ซึ่งต้องมีการส่งข้อมูลของเครื่องขึ้นรูปวัตถุ

ใน 3 มิติ รวมไปถึงข้อมูลของของเหลวและสารที่ใช้ขึ้นรูป ตลอดจนก�าลังของเครื่องมือและ 

แผ่นรองที่ใช้ ในการสร้างชิ้นงาน

รูปที่ 1.58 เครื่องสร้างต้นแบบ 3 มิติ  
(Rapid Prototyping Machine)

(ที่มา : http://rpmtools.blogspot.com) 

รูปที่ 1.59 ลักษณะการท�างาน 
เครื่องสร้างต้นแบบ 3 มิติ

(ที่มา : http://www.findamachine.com)

1.4 ข้อดีและข้อเสียของเครื่องจักร CNC

1.4.1 ข้อดีของการใช้เครื่องจักร CNC

1. เวลาที่ใช้ ในการผลิต (Production Time) สั้นกว่าเครื่องจักรพื้นฐาน

2. ผลิตชิ้นงานที่มีรูปทรงและรูปร่างซับซ้อนได้ง่ายกว่า

3. ช่างควบคุม 1 คน สามารถควบคุมเครื่องจักร CNC ได้ 3–5 เครื่อง 

4. ชิ้นงานได้ขนาดและมีความเที่ยงตรง (Accuracy) ทุกชิ้น

5. ลดต้นทุนและประหยัดเวลาในการผลิตชิ้นงานที่เหมือนๆ กันเป็นจ�านวนมากๆ
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1.4.2 ข้อเสียของการใช้เครื่องจักร CNC

1. เครื่องจักร CNC มีราคาสูงมาก 

2. ในการซ่อมบ�ารุงเคร่ืองจักร CNC มีความซับซ้อนมาก และต้องใช้ช่างที่มีความรู้ 

ความช�านาญ และประสบการณ์สูงของการซ่อมบ�ารุงแต่ละครั้ง 

3. ใช้ช่างเขียนโปรแกรม NC ที่มีทักษะและประสบการณ์เฉพาะทาง

4. อะไหล่หรือชิ้นส่วนเครื่องจักร CNC ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น 

5. อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องจักร CNC เช่น เม็ดมีดอินเสิร์ตกับ

ด้ามมีดอินเสิร์ต มีราคาแพง 

6. ต้องควบคมุระดบัอณุหภมู ิความชืน้ และฝุน่ละอองบรเิวณเครื่องจกัร CNC ตลอด

เวลา

1.5 สรุป
ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นิยมใช้เครื่องจักร CNC เนื่องจากเครื่องจักร 

CNC ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการท�างาน สามารถเก็บข้อมูลและแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา 

เครื่องจักร CNC มีให้เลือกใช้มากมาย ผู้ ใช้เครื่องจักร CNC ต้องเลือกใช้ ให้เหมาะสมกับ

ชิ้นงาน เช่น เครื่องกลึงCNC เครื่องกัด CNC เครื่อง EDM เครื่อง CNC Plasma Cutting 

เครื่องตัดโลหะด้วยลวด ฯลฯ ในการใช้งานของเครื่องจักร CNC มีทั้งข้อดีและข้อเสีย เพื่อ

ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับชิ้นงาน และเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ 



      

(Basic NC Program)
โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน

145.-ผูแตง  สมบัติ ชิวหา

      

ไดผานการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2562 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 1  ประกาศลําดับท่ี 452

หนังสือเลมน้ีเรียบเรียงตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสวิชา 20102-2009

e-book (PDF)
e-book (EPUB)

audiobooks
audio CD / MP3

ปกออน LARGE PRINT (ตัวอักษรขนาดใหญ)

พรอมจำหนายในรูปแบบ

การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เครื�องจักรกล CNC ไดมีการพัฒนาขึ้นมาอยางรวดเร็ว เพื�อตอบสนอง
ความตองการสําหรับใช ในการผลิตชิ้นงานตางๆ และใหไดชิ้นงานที่มีคุณภาพ นอกจากนี้เครื�องจักรกล 
CNC ยังตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในการใชงานและปฏิบัติงาน ดังนั้นงานอุตสาหกรรมการผลิตเครื�องจักรกล 
CNC จึงถือเปนปจจัยสําคัญในการผลิตชิ้นงาน

หนังสือเรียนเลมนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรรายวิชา โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน รหัสวิชา 20102-2009 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร จาํนวน 11 บท ประกอบดวย บทที ่1 ประวตัคิวามเปนมาและชนดิตางๆ ของเครื�องจกัร 
CNC บทที่ 2 สวนประกอบตางๆ ของเครื�องจักร CNC บทที่ 3 หลักการทํางานและความปลอดภัยสําหรับ
เครื�องจักร CNC บทที่ 4 เครื�องมือ อุปกรณ และเครื�องมือตัดที่ใชกับเครื�องจักร CNC บทที่ 5 การใชปุม
ควบคุมกับชุดควบคุม (Control Panel) และการบํารุงรักษาเครื�องจักร CNC บทที่ 6 การเตรียมขอมูลใน
การผลติชิน้สวนดวยเครื�องจกัร CNC  บทท่ี 7 โครงสรางของโปรแกรม NC พืน้ฐาน บทที ่8 คาํสัง่ G–Code 
และ M–Code สาํหรบังานกลงึ CNC พืน้ฐาน บทที ่9 คาํสัง่ G–Code และ M–Code สาํหรบังานกดั CNC 
พื้นฐาน บทที่ 10 การเขียน การแกไข และการตรวจสอบกับโปรแกรมซีเอ็นซีซิมมูเลช่ันงานกลึง CNC 
และบทที่ 11 การเขียน การแกไข และการตรวจสอบกับโปรแกรมซีเอ็นซีซิมมูเลชั่นงานกัด CNC

 ประวัตผิูเขียน สมบัติ ชิวหา

รห
ัสวิชา  20102-2009

      ชื่อรายวิชา  โปรแกรมเอ็นซีพ
ื้นฐาน

145.-
คูมือเรียน-สอบ/อาชีวศึกษา-
สาขาวิชาชางกลโรงงาน

145 บาท

คูมือเรียน
-สอบ

/อาชีวศึกษา-
สาขาวิชาชางกลโรงงาน

145 บ
าท

โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน
(Basic NC Program)

หนังสือ 1 สี    จำนวน    462 หนา
 2 สี    จำนวน  หนา
 4 สี    จำนวน  หนา
กระดาษ ปอนด
ความหนา กระดาษปก 230 แกรม 
 กระดาษเนื้อใน    70 แกรม

ประว ั ต ิการศึกษา
● พ.ศ. 2540 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)

สาขาเทคนิคการผลิต วิชาเอกเครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

● พ.ศ. 2555 ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ผลงานวิชาการ
โปรแกรมเอ็นซีพ้ืนฐาน (รหัสวิชา 20102-2009)

ปัจจุบัน
ดํารงตําแหนงครู วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ
วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4


	โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน
	จัดทำโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
	คำนำ
	สารบัญ
	บทที่ 1 ประวติความเป็นมาและชนิดต่างๆของเครื่องจักร CNC
	1.1 ประวัติความเป็นมาของเครื่องจักร NC และ CNC
	1.2 ความหมายของ NC และ CNC
	1.3 เครื่องจักร CNC ประเภทต่างๆ
	1.4 ข้อดีและข้อเสียของเครื่องจักร CNC
	1.5 สรุป

	เกี่ยวกับผู้เขียน



