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ปฏบิัตกิาร CNC ( Computer Numerical Control ) 

1. หลักการและเหตุผล  

CNC ย่อมาจาก Computer Numerical Control หมายถึง การควบคมุเชิงตวัเลขด้วยระบบคอมพวิเตอร์ เป็นการใช้

คอมพวิเตอร์ควบคมุการท างานของเคร่ืองจกัรกล ในท่ีนีข้องกลา่วถึงเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกระบวนการผลติทางอุตสาหกรรม 

(เคร่ืองจกัรซีเอ็นซี) ได้แก่ เคร่ืองกลงึซีเอ็นซี (CNC Lathe Machine) เคร่ืองกดัซีเอ็นซี (CNC Milling Machine) เคร่ืองกดั

ด้วยลวดไฟฟ้า (CNC Wire Cut Machine) เป็นต้น ซึ่งเคร่ืองจกัรเหลา่นีจ้ะใช้ในงานกลงึ งานกดั งาน wire cut งานผลติ

พาร์ท ผลติชิน้สว่นเคร่ืองจกัร ซึ่งจะเป็นการผลติตาม CAD เพ่ือให้ได้ชิน้งานท่ีถกูต้อง รวดเร็ว ซึ่งข้อดีของซีเอ็นซี คือความ

คงเส้นคงวาและความถกูต้องแมน่ย าของชิน้งาน หมายความว่า เม่ือโปรแกรมท างานถกูก าหนดมาอย่างถกูต้องแล้ว การ

ผลติชิน้สว่น 2 ชิน้ หรือ 10,000 ชิน้ให้เหมือนกนั 100% นัน้สามารถท าได้อย่างง่ายดาย รวมถึงเม่ือน าชิน้งานนัน้ๆ ไปผา่น

กรรมวธีิชบุผิวท่ีเหมาะสม เช่น การชบุ EN หรือชบุนิเกลิ ก็จะได้ชิน้งานท่ีสวยงามเหมือนกนัหมดทกุชิน้ เป็นการเพิม่มลูคา่

ให้งานได้ 

ในอตุสาหกรรมการผลติ เราจึงจะได้ยินค าวา่ CAD และ CAM อยู่บอ่ยครัง้ ซึง่ความหมายของ CAD และ CAM มี

ดงัตอ่ไปนี ้

CAD ย่อมาจาก Computer Aided Design หมายถึง การน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบ การค านวณ

และจ าลองทางด้านเรขาคณิต เพ่ือให้ได้รูปจ าลอง รูปวาด รูปแบบงาน ของชิน้สว่น พาร์ท ท่ีออกแบบไว้ โดยจะมีซอฟท์แวร์

ทางด้านวศิวกรรม (CAD Software) เข้ามารองรับการท างานในส่วนนี ้โดยมีขอบเขตงานโดยสงัเขป คือ 

 พฒันาแบบจ าลองชิน้สว่นจากแบบท่ีได้รับ เพ่ือประเมนิและแก้ไขข้อมลูของชิน้สว่นท่ีออกแบบ เพ่ือให้

ยอมรับได้ในการผลติ 

 เปล่ียนแปลงชิน้สว่นท่ีออกแบบเพ่ือให้สามารถผลติได้ สิง่นีอ้าจรวมถึงการเพิ่มมมุสอบ (Draft angle) หรือ

พฒันาแบบจ าลองของชิน้สว่นท่ีแตกต่างกนัออกไปส าหรับขัน้ตอนท่ีแตกตา่งกนัในกระบวนการผลติท่ี

ซบัซ้อน 

 ออกแบบอปุกรณ์จบัยึดทางอตุสาหกรรม (Jig Fixture) ออกแบบโพรงแมพ่ิมพ์ (Model cavity) ออกแบบ

ฐานแมพ่ิมพ์ (Mold base)  

CAM ย่อมาจาก Computer Aided Manufacturing หมายถึง การน าคอมพวิเตอร์เข้ามาช่วยในการผลติ โดยการใช้

ข้อมลูจาก CAD มาสร้างจีโค๊ด (G-Code) ซึ่งคา่ G-Code จะเป็นคา่ควบคมุท่ีน าไปปอ้นเข้าเคร่ืองจกัรเพ่ือด าเนินการผลติ

ชิน้งาน ซึ่งคา่ G-Code จะเป็นตวัก าหนดขนาดชิน้งาน ต าแหน่งอ้างอิงชิน้งานในแตล่ะสว่น โดยอ้างอิงจาก CAD สามารถ

จ าลองรูปแบบการผลติจริงก่อนท างาน ก าหนดการใช้เคร่ืองมือตดัหรือมีดตดัในการผลติ ขัน้ตอนและล าดบัการใช้



เคร่ืองมือตดัในการผลติ ยิ่งความสามารถของ CAM Software ท่ีมากขึน้ ก็สามารถค านวณและสร้างรูปแบบการผลติท่ี

ซบัซ้อนได้มากขึน้ตามไปด้วย ตวัอย่างเช่นการกดังาน 5 แกน เป็นต้น 

2. วัตถุประสงค์ 

1.) ให้นกัศกึษาเรียนรู้ความหมายของเคร่ือง CNC 

2.) สามารถใช้เคร่ือง CNC เบือ้งต้นได้ในการกดัชิน้งานแบบทรงกลมและส่ีเหล่ียม 

3.) สามารถเขียน G Code เบือ้งต้นได้ 

3. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

เคร่ืองจกัร CNC เร่ิมน ามาใช้นานกวา่ 60 ปีแล้ว โดยมีการพฒันาเคร่ืองจกัรให้สามารถผลติงานท่ีซบัซ้อนยิ่งขึน้ โดย

สถาบนั M.I.T ได้ท าการค้นคว้าผลติเคร่ืองจกัรท่ีใช้ควบคมุด้วยระบบตวัเลข ( NC machine ) ขึน้ในปี ค.ศ. 1948 โดยมี

จดุประสงค์ในขณะนัน้เพ่ือมาผลติชิน้สว่นเคร่ืองบนิ 

เคร่ืองจกัร NC ( Numerical Control ) จะถกูควบคมุการท างานด้วยรหัสท่ีประกอบด้วยตวัเลข ตวัอกัษร และ

สญัลกัษณ์อ่ืนๆ ซึ่งรหสัเหลา่นีจ้ะถกูดดัแปลงให้เป็นสญัญาณทางไฟฟา้ จากนัน้จึงสง่ไปกระตุ้นให้อปุกรณ์ทางไฟฟา้ เช่น 

มอเตอร์ หรืออปุกรณ์อ่ืนๆ ท างาน ท าให้เกิดการเคล่ือนท่ี 

เคร่ืองจกัร NC รุ่นแรกๆ จะปอ้นรหสัผ่านทาง Punched Card ตอ่มามีการพฒันามาเป็นการปอ้นด้วยเทปกระดาษ

เจาะรู ตอ่มาถึงยคุท่ีคอมพิวเตอร์เฟ่ืองฟู จึงน าคอมพวิเตอร์มาเป็นตวัปอ้นรหสัแทนเทป กระดาษ จึงเป็นท่ีมาของเคร่ือง 

CNC (Computerized Numerical Control ) 

 

 
รูปท่ี 1 แสดงแผนผงัการท างานระหว่างเคร่ืองจกัร NC และ CNC 

 

 

 

 

 

 



3.1 ประเภทของเคร่ืองจักร CNC 

เคร่ืองจกัร CNC ประเภทตา่ง ๆ ท่ีถกูน ามาใช้ในกระบวนการผลติ ดงันี  ้

3.1.1. เคร่ืองกลึงซีเอนซี (CNC Machine Lathe ) ส าหรับกลงึงานประเภทท่ีมีรูปทรงกระบอก 2 มติ ิหรือกดัชิน้งาน 

 
 

3.1.2. เคร่ืองกัดซีเอนซี (CNC Milling Machine ) แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ ( Machining Center ) ส าหรับการกัดชิน้งาน 3 

มติิ 

 
 

3.1.3. เคร่ืองตัดซีเอนซีโลหะด้วยลวด (CNC Wire Cutting Machine ) ส าหรับตดัแผน่โลหะหนาด้วยลวดท่ีมี

กระแสไฟฟา้ไหลผา่น เป็นผลท าให้วสัดหุลอมเหลวและหลดุออกไปตามแบบท่ีต้องการ 
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3.1.4 เคร่ืองซีเอนซี อีดีเอ็ม (CNC Electrical Discharge Machine หรือ EDM ) ส าหรับกดัชิน้งาน 3 มติ ิโดยใช้

กระแสไฟฟา้ไหลผา่นอิเล็คโตรดเพ่ือท าการขึน้รูปชิน้งานให้ได้ตามแบบท่ีก าหนด 

 

 
3.1.5. เคร่ืองซีเอนซีเจียรไน (CNC Grinding Machine ) ส าหรับเจียรไนให้ได้ผวิงานละเอียด เรียบมนัวาวโดยแยกออก

ได้ดงันี ้การเจียรนยัราบ ( Surface Grinding ) การเจียรนยักลม ( Cylindrical Grinding ) และการลบัคมตดัชนิดตา่งๆ 

 

 
3.1.6. เคร่ืองซีเอนซีตัดแผ่นโลหะ (CNC Sheet Metal Cutting ) ส าหรับตดัแผน่โลหะตามรูปแบบท่ีเราต้องการและ

ความหนาของชิน้งานไมห่นามาก เราสวามารถแยกประเภทวธีิการตดัได้ คือ เลเซอร์ ( Laser ), พลาสมา่ ( Plasma ), น า้( 

Water Jet) 

 

 
 

 

3.1.7. เคร่ืองซีเอนซีวัดโคออร์ดเินต (CNC Coordinate Measuring Machine หรือ CMM ) ส าหรับวดัขนาด หรือ 

โคออร์ดเินตของต าแหน่งตา่ง ๆ บนชิน้งาน 3 มติิ 
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3.1.8. เคร่ืองเจาะซีเอนซี (CNC Drilling Machine ) ส าหรับเจาะรูกลมและท าเกลียวส าหรับชิน้งาน 

 

 
3.1.9. เคร่ืองเจาะกระแทกซีเอนซี (CNC Punching Machine ) ส าหรับตดัและเจาะแผน่โลหะให้เป็นรูปทรงตา่ง ๆ โดย

ใช้ทลู ( Tool ) กระแทกแผน่ให้ขาด 

 

 
 

3.1.10. เคร่ืองพับแผ่นโลหะซีเอนซี (CNC Press Brake หรือ Bending Machine ) ส าหรับพบัแผน่โลหะให้เป็น

รูปทรง 3 มติ ิหรือรูปทรงอ่ืนตามความต้องการ 
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3.1.11. เคร่ืองคว้านซีเอนซี (CNC Boring Machine ) ส าหรับคว้านรูกลมให้ชิน้งานส าหรับผวิงานละเอียด ซึ่งชิน้งานมี

ขนาดใหญ่ 

 

 
 

3.2 ข้อดีและข้อเสียของเคร่ืองจักรกล CNC  

 ข้อดีของเคร่ืองจักรกล CNC 

 3.2.1.มีความเท่ียงตรงสงูในการปฏิบตังิานเพราะชิน้งานตา่งๆ ต้องการขนาดท่ีแน่นอน 

3.2.2.ทกุชิน้งานมีคณุภาพสม ่าเสมอเท่ากนัหมด เน่ืองจากผลติโดยใช้โปรแกรมในการสัง่เคร่ืองจกัรกล 

CNC ท างาน 

3.3.3.โอกาสเกิดความเสียหาย หรือต้องแก้ไขชิน้งานน้อยหรือแทบไมมี่ เพราะชิน้งานท่ีท าจะใช้โปรแกรมใน 

การควบคมุ ถ้าผดิพลาดก็แก้ไขท่ีโปรแกรม 

    3.3.4.สามารถท างานได้ตลอด 24 ชัง่โมง โดยไมต้่องหยดุพกัเคร่ือง แตต้่องมีคนควบคมุประจ าเคร่ืองจกัรกล 

CNC  

    3.3.5.มีความรวดเร็วสงูในการผลติ ท าให้ได้ผลผลติสงู เพราะสามารถก าหนดระยะเวลาในการผลติชิน้งาน 

ได้วา่จะใช้เวลาในการท างานก่ีชิน้ตอ่วนิาที/นาที/ชัว่โมง 

    3.3.6.สามารถคาดคะเนและวางแผนการผลิตได้อย่างแมน่ย า เพราะรู้ระยะเวลาในการปฏิบตังิานเพ่ือท่ีจะ 
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นดัหรือสง่งานลกูค้าได้ตรงตามเวลา 

    3.3.7.สามารถสลบัเปล่ียนรูปแบบของชิน้งานได้หลากหลายรูปทรง เน่ืองจากสะดวกและรวดเร็วในการ 

ท างานเพราะใช้โปรแกรมในการสัง่งาน 

    3.3.8.เม่ือเปรียบเทียบจ านวนผลผลติท่ีเท่ากนั เคร่ืองจกัรกลซีเอ็นซีจะใช้พืน้ท่ีน้อยกวา่ และลดพืน้ท่ีในการ 

จดัเก็บชิน้งาน 

    3.3.9.มีความสะดวกส าหรับใช้ในการผลติชิน้งานต้นแบบท่ีมีการแก้ไขบอ่ยๆ เพราะเวลาแก้ไขสามารถแก้ไข 

ได้ท่ีโปรแกรม 

   3.3.10.ชิน้งานท่ีมีความซบัซ้อนสงูและมีหลายขัน้ตอนการผลติ สามารถใช้เคร่ืองจกัรกลซีเอ็นซีเคร่ืองเดียวได้  

ท าให้ไม่ต้องย้ายไปท างานท่ีเคร่ืองอ่ืนให้เสียเวลาในการปฏิบตังิาน 

    3.3.11.ลดขัน้ตอนในการตรวจสอบคณุภาพลง เพราะชิน้งานนัน้ได้ขนาดเท่ากนัทกุๆชิน้ แตค่วรเลือกคา่ของ 

ความเร็วรอบและความเร็วตดัให้เหมาะสม เพ่ือลดอายุการสกึหรอของทลูท่ีใช้ 

    3.3.12.ท าให้สามารถใช้ทลู หรือเคร่ืองมือตดัได้อย่างมีประสทิธิภาพ เพราะจะต้องค านวณคา่ตา่งๆ มาก่อนลง

มือปฏิบตังิานกบัเคร่ืองจกัรกล CNC 

    3.3.13.ลดแรงงานในสายการผลติลง เน่ืองจากผู้ควบคมุเคร่ือง 1 คน สามารถคุมได้ 3-5 เคร่ือง  

ใช้อปุกรณ์เสริมน้อยและไมต้่องใช้แผน่ลอกแบบ (Camplates หรือ  Templates) แตผู่้ใช้จะต้องเขียนโปรแกรม

ให้ถกูต้อง 

 ข้อเสียของเคร่ืองจักรกล CNC  

   3.3.14.มีราคาแพงมากเพราะต้องน าเข้าจากตา่งประเทศ เน่ืองจากยงัไมมี่การผลติเคร่ืองจกัรกล CNC 

ภายในประเทศ  

   3.3.15.คา่ซอ่มแซมสงู เน่ืองจากการซ่อมแซมมีความซบัซ้อน เพราะทัง้ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมถึง

คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ไฟฟา้อิเลก็ทรอนิกส์ต้องใช้ผู้ช านาญการ 

    3.3.16.อปุกรณ์และซอฟต์แวร์เสริม (Option) มีราคาสงูและต้องได้มาจากผู้ผลติเคร่ืองจกัรกล CNC นัน้ๆ 

เท่านัน้ 

ต้องมีความรู้พืน้ฐานทางวชิาคณิตศาสตร์มากพอสมควรส าหรับใช้ในการเขียนโปรแกรม เพราะมฉิะนัน้จะไม่

สามารถค านวณหาคา่ของจดุตา่งๆได้ 

    3.3.16.ต้องมีพืน้ท่ีในการท างานมากพอและมีสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ ให้แก่ผู้ เขียนโปรแกรม NC 

    3.3.17.ต้องหางานปอ้นให้เคร่ืองท างานประจ าอย่างสม ่าเสมอไมห่ยดุน่ิง เพราะอาจท าให้ชิน้สว่นบางอย่าง

เส่ือมสภาพ และเพ่ือให้เคร่ืองจกัรได้รันเคร่ืองเตรียมพร้อมตลอดเวลา 

    3.3.18ไมเ่หมาะกบัการผลิตชิน้งานท่ีมีจ านวนน้อยๆ ควรใช้กบัการผลติชิน้งานท่ีมีจ านวนมากๆ เพ่ือจะได้ไม่

ต้องเสียคา่ใช้จ่ายสงูในการจ้างพนกังาน 

    3.3.19.คา่ซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรสงูมาก เน่ืองจากต้องใช้ช่างผู้ช านาญเฉพาะทางในการซ่อมแซม 



ชิน้สว่นหรืออะไหลถ้่าเกิดการช ารุดหรือเสียหายในบางกรณี ต้องรอสง่มาจากตา่งประเทศเท่านัน้ เน่ืองจากไม่ได้ผลติใน

ประเทศ 

3.3.20.คอนโทรลเลอร์เป็นภาษาองักฤษ ดงันัน้ ช่างจะต้องเรียนรู้และมีการฝึกอบรมการใช้เคร่ืองและการเขียน

โปรแกรมก่อนเร่ิมใช้เคร่ือง มฉิะนัน้จะไม่สามารถใช้เคร่ืองได้เลย 

 

ในปฏบิัตกิารนีจ้ะแบ่งปฏบิัตกิารเป็น 2 ตอนได้แก่ 

 

4. วธีิการทดลอง 

ตอนที่ 1 การใช้เคร่ือง CNC เบือ้งต้น 

ขัน้ตอนการใช้เคร่ือง 

- เปิดป๊ัมลม 

- หมนุเมนสวติซ์ O เป็น I 

- รอให้หน้าจอขึน้ค าวา่ Power interrupted 

- กดปุ่ ม CE เพ่ือลบข้อมลูเก่าท่ีค้างอยู่ในเคร่ืองรอให้หน้าจอขึน้ค าวา่ Relay ext.dc voltage missing แล้ว

ปลดปุ่ ม Emergency Stop 

- กดปุ่ ม เพ่ือเปิดกระแสไฟฟา้ของเคร่ืองจกัร CNC ทัง้หมด 

- กดปุ่ มฟังก์ชัน่ CNC กด X , Y , Z แล้วหมนุปุ่ มเปิด Feedrate และ spindle speed ไปท่ี 100 % แล้วกดปุ่ ม 

Cycle Start เพ่ือหาจดุอ้างอิงเร่ิมต้น 

- กดปุ่ มฟังก์ชัน่ CNC กด S แล้วก าหนด Spindle Speed แล้วกดปุ่ ม Cycle Start 

- กดปุ่ ม Spindle Speed I เพ่ือให้มีดหมนุ แล้วกดปุ่ ม Spindle Speed O เพ่ือให้มีดหยดุหมนุ 

ขัน้ตอนการเปล่ียนเคร่ืองมือ 

- กดปุ่ มฟังก์ชัน่ CNC กด M แล้วกดปุ่ มเลข 6 แล้วกดปุ่ ม Cycle Start เพ่ือถอดเคร่ืองมือออก ต้องเปิด 

Feedrate ทกุครัง้ 

- กดปุ่ มฟังก์ชัน่ CNC กด ATC พร้อมกดปุ่ มไปทางซ้าย ( IV+ , X+ , Y+ ) และไปทางขวา ( IV- , X- , Y- ) 

เพ่ือเล่ือนเคร่ืองมือ 

- กดปุ่ ม Cycle Start เพ่ือใสเ่คร่ืองมือ 

ขัน้ตอนการเคล่ือนโต๊ะงาน 

- กดปุ่ ม Handdle ท าการเคล่ือนท่ีแบบ Manual แล้วเลือกแกน ( X. Y , Z ) แล้วหมนุปุ่ ม Hand Wheel 

- โดยความเร็วในการเคล่ือนท่ีก าหนดได้ดงันี  ้

ท่ีหน้าจอจะขึน้ค าวา่ Interpolation factor : _  ให้กดใส่ระดบัความเร็ว ( มี 10 ระดบั : 1 เร็วสดุ , 10 ช้าสดุ ) 

 



 

 ขัน้ตอนการก าหนดจุดอ้างอิงของชิน้งาน 

- การใช้จดุศนูย์กลางของเคร่ืองมือ คือจดุอ้างอิง เวลาเอาเคร่ืองมือไปแตะชิน้งานเวลาเซตให้ลบระยะรัศมี ( 

R ) การใช้ตะปหูาจดุอ้างอิง จะอ้างอิงแกน X , Y ได้ 

- กดปุ่ มฟังก์ชัน่ CNC กด Datum set แล้วกดปุ่ มฟังก์ชัน่ กด ( X , Y , Z ) กดปุ่ ม 0 กดปุ่ ม ENT  

- กดปุ่ ม END 

 
การก าหนดจดุอ้างอิงชิน้งานส่ีเหล่ียม 

 
การก าหนดจดุอ้างอิงชิน้งานวงกลม 

 

 ขัน้ตอนการปิดเคร่ือง 

- กดปุ่ ม Emergency Stop 

- หมนุปุ่ มปิด Feedrate และ Spindle Speed 

- หมนุเมนสวติซ์ I เป็น O 

- ปิดป๊ัมลม   



 

ตอนที่ 2 การใช้โปรแกรม EZ-CAM 

อุปกรณ์เคร่ืองมือ 

1) เคร่ืองกดั CNC 

2) ดอกตะป ู

3) ดอกกดัขนาด 2 mm 

4) ชิน้งานอลมูเินียมขนาด 51 x 51 mm 

5) โปรแกรม EZ-CAM 

ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน 

- สร้างชิน้งานจากโปรแกรม EZ-CAM หรือ AutoCAD 

- เลือกเส้นทางการเดนิของดอกกดั 

- เลือกกระบวนการกดัชิน้งาน 

- ก าหนดความเร็วของการกดัชิน้งาน 

- จ าลองกระบวนการกดัชิน้งาน 

- แปลงโค้ดการกดัชิน้งานให้เป็น G Code 

- ท าการกดับนชิน้งานจริง 

5. สรุปและรายงาน 

- ให้นกัศกึษาท ารายงานฉบบัย่อในตอนท่ี 1 และ 2 ประกอบด้วย วตัถปุระสงค์ ชัน้ตอนการปฏิบตั ิวิเคราะห์ 

และสรุปผล 

  

 

 

 


