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บทคัดย่อ
โครงงานเรือ่ ง การศึกษาการใช้งาน CNC Engraving Machine
สาหรับปฏิบตั กิ ารในรายวิ ชา 01206362 ระบบการผลิตอัตโนมัติ มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้นสิ ิตภาควิ ชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีความรูค้ วาม
เข้าใจพืน้ ฐานเกีย่ วกับเครือ่ งซีเอ็นซี และการใช้ซอฟท์แวร์ที่เกีย วข้องกับ
กระบวนการแมชชีนชิน้ งาน การดาเนินงานในโครงงานนี้ เริม่ จาก
การศึกษาการใช้งานซอฟท์แวร์ที่ใช้ในกระบวนการแมชชีนนิง่ อันได้แก่
โปรแกรม NX เพือ่ ใช้ในการเรีย นรูร้ ะบบ CAD/CAM และ โปรแกรม
Mach3 เพือ่ ควบคุมการทางานของเครือ่ ง
CNC Engraving Machine
จากนัน้ ทดลองปฏิบตั เิ พือ่ ให้ไ ด้ชนิ้ งานจากเครือ่ ง CNC ดังกล่าว ผลจาก
การศึกษาและฝึกปฏิบตั ิ ได้มีการจัดทาเอกสารประกอบปฏิบตั กิ ารใน
รายวิชา 01206362 ระบบการผลิตอัตโนมัติ เพือ่ เรีย นปฏิบตั กิ ารจานวน 2
ครัง้ ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมง
คาสาคัญ เครือ่ งจักรซีเอ็นซี
CNC Engraving Machine ระบบ
CAD/CAM โปรแกรม NX และระบบการผลิตอัตโนมัติ

Abstract
This project entitled A Study of Working Operation of CNC
Engraving Machine for Laboratory in 01206362 Automatic Production
Control has an objective for undergraduate students in Industrial
Engineering department to provide them basic knowledge and
understanding about a CNC machine, its operation, and how to use the
CAM software that relates to the processes of machining workpieces.
This project covers a study of operating the software used in the
machining processes, which are the NX program for learning
CAD/CAM system and Mach3 program for controlling the CNC
machine. It also covers testing the processes to obtain the workpiece
from the CNC machine. The outcome of this project includes CNC

laboratory document to learn the CAD/CAM system in 01206362
Automatic Production System for two periods of 3- hour laboratory.
Keywords: CNC Machines, CNC Engraving Machines, CAD/CAM
System, NX Program, and Automatic Production System.

1. บทนา
1.1. ความสาคัญและที่มาของโครงงาน
เครือ่ งจั กร CNC (Computer Numerical Control) เป็น
เครือ่ งจั กรกลอัตโนมัตทิ ี่ควบคุมการทางานด้วยคอมพิวเตอร์ โดยจะให้
เครือ่ งทางานตามที่เราโปรแกรมเข้าไป มีหลายภาษาที่ใช้กบั เครือ่ ง
โดยมากจะเป็นงานโลหะที่มีความซับซ้อน และมีความแม่นยาสูง โดยที่
กระบวนการผลิตอื่นๆ เช่น กระบวนการหล่อแบบทราย ไม่สามารถทา
ได้
ระบบซีเอ็นซี (CNC) เป็นระบบควบคุมการทางานด้วย
คอมพิวเตอร์ ที่ถกู สร้างขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพือ่ เปลี่ย นแปลงและ
ควบคุมการทางานของเครือ่ งจักรกลพืน้ ฐาน เช่น เครือ่ งกลึง เครือ่ งกัด
เครือ่ งเจี ย รนัย ฯลฯ แทนการควบคุมด้วยพนักงาน ให้สามารถทางาน
โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ระบบซีเอ็นซี ยั งช่วยเพิม่ ความสามารถให้
เครือ่ งจั กรพืน้ ฐานเหล่านีส้ ามารถทางานลักษณะซับซ้อนได้ดว้ ยความ
รวดเร็วและแม่นยา ซึ่งโปรแกรมที่ใช้เป็นโปรแกรมประเภท Computer
Aided Manufacturing (CAM)
CAM คือ การใช้คอมพิวเตอร์ชว่ ยในการผลิต ซึ่งจะใช้
ซอฟท์แวร์ (Software) เพือ่ ควบคุมเครือ่ งจั กร ให้สามารถสร้างชิน้ งาน
ตามที่ไ ด้ออกแบบไว้ แล้ว มีองค์ประกอบหลักๆ คือ เครือ่ งจั กร
ซีเอ็นซี และซอร์ฟแวร์สาหรับงาน CAM
ซอฟท์แวร์สาหรับงาน CAM เช่น NX และ MASTERCAM
ซึ่งทั้ง NX และ MASTERCAM นัน้ เป็นซอฟท์แวร์ที่มีประสิทธิภาพที่

ถูกคิดค้นขึน้ เพือ่ ควบคุมการทางานของเครือ่ งซีเอ็นซี ใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการสร้างทางเดินของเครือ่ งมือ
จากคุณสมบัตดิ งั กล่าว ทาให้เครือ่ งซีเอ็นซี เป็นเครือ่ งมือที่มี
การใช้กนั อย่ างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้ จึ งมีความ
จาเป็นที่นสิ ิตวิศวกรรมอุตสาหการควรมีทกั ษะในปฏิบตั กิ ารการใช้เครือ่ ง
ซีเอ็นซี รวมถึงซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการเขีย นด้วย

1.2.

วัตถุ ประสงค์ของโครงงาน
1.
2.
3.
4.

1.3.

เพือ่ นาไปใช้ในปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอุตสาหการของ
ภาควิ ชา ฯ
ให้นสิ ิตมีความรูค้ วามเข้าใจในการใช้งาน
CNC
ENGRAVING MACHINE
ให้นสิ ิตมีความสามารถในการใช้โปรแกรม CAM ซึ่งมี
ซอฟท์แวร์ที่รองรับ เช่น NX
เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาปฏิบตั กิ ารวิ ศวกรรมอุตสาหการ
ของภาควิ ชาฯ ให้มีความทันสมัย

ขอบเขตของโครงงาน

2.2.

ศึกษาการใช้งานโปรแกรม NX

โปรแกรม NX เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ทั้ง
CAD/CAM/CAE ซึ่งก็คอื สามารถใช้ในการเขีย นแบบ 3 มิติ กาหนด
ทางเดินของเครือ่ งมือตัด และสามารถวิ เคราะห์งานทางวิ ศวกรรมได้ใน
โปรแกรมเดีย ว ซึ่งสาหรับส่วนที่ใช้ในปฏิบตั กิ ารรายวิ ชาระบบการผลิต
อัตโนมัตนิ นั้ จะใช้งานในส่วนของ CAD และ CAM
การสร้างชิน้ งานด้วยเครือ่ ง CNC Engraving นี้ เริม่ จากการ
เขีย นแบบ 3 มิติ (CAD) ดังรูปที่ 2

ภาพที่ 2

รูป 3 มิตทิ ี่เขีย นโดยโปรแกรม NX

หลังจากได้ชนิ้ งานจาก CAD แล้ว ขัน้ ตอนต่อไปคือการ
กาหนดทางเดินของเครือ่ งมือตัด ดังรูปที่ 3

ให้นสิ ิตวิศวกรรมอุตสาหการ มีความสามารถในการใช้
โปรแกรม CAM เช่น NX และมีความสามารถในการใช้งานเครือ่ ง
CNC ENGRAVING MACHINE ภายในเวลาเรีย นปฏิบตั กิ ารวิ ศวกรรม
อุตสาหการ ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมง จานวน 2 ครัง้

2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1.

ศึกษาข้อ มูล เกี่ยวกับเครื่ อ งจักรกลCNC

โดยทาการศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และจากหนังสือ
กระบวนการการทางานของ CNC Engraving Machine แสดง
ใน Flow Chart ได้ดงั นี้

ภาพที่ 1 แผนภาพกระบวนการการทางานของ CNC Engraving Machine

ภาพที่ 3 โปรแกรม NX จาลองทางเดินของเครือ่ งมือกัด
เมื่ อได้กาหนดทางเดินของเครือ่ งมือกัดเรีย บร้อยแล้ว ขัน้
ต่อไปคือการทา Post Process ซึ่งก็คอื การบันทึกการเดินของเครือ่ งมือกัด
เป็น NC-Code จะได้ NC-Code ดังรูปที่ 4

ภาพที่ 4 NC-Code

2.3.

ศึกษาการใช้งานโปรแกรม Mach3

เมื่อได้ NC-Code ของเส้นทางเดินเครือ่ งมือกัดจากโปรแกรม
NX แล้ว จึงนา NC-Code โหลดลงในโปรแกรม Mach3 เพือ่ สั่งการให้
เครือ่ ง CNC Engraving กัดชิน้ งานตามที่ไ ด้ออกแบบไว้
โปรแกรม Mach3 เป็นโปรแกรมควบคุมการทางานของเครือ่ ง
CNC ซึ่งมีหน้าต่างโปรแกรมดังรูปที่ 5

2.6.

ทดลองให้มผี ู้เรียนปฏิบตั ิการรายวิชาระบบการผลิ ต
อั ตโนมัติ (01206362) ตามที่ จดั ทาไว้

เมื่ อสร้างเอกสารประกอบปฏิบตั กิ ารรายวิ ชาระบบการผลิต
อัตโนมัตแิ ล้ว ได้ให้นายสถาพร คงอยู่ นิสิตชัน้ ปีที่ 3 ภาควิชาวิ ศวกรรม
อุตสาหการ มาทดลองเรีย นปฏิบตั กิ ารดังกล่าว โดยนัดแนะเวลาว่ าง แล้ว
มาเรีย นตามเอกสารประกอบปฏิบตั กิ ารฯ ที่ไ ด้สร้างขึน้ รวมทั้งให้นสิ ิต
ฝึกปฏิบตั กิ ารใช้โปรแกรมด้วยตนเอง

3. สรุป

ภาพที่ 5 หน้าต่างโปรแกรม Mach3

จากการทดลองให้มีผู้เรีย นปฏิบตั กิ ารรายวิ ชาระบบการผลิต
อัตโนมัติ (01206362) ตามเอกสารประกอบปฏิบตั กิ ารที่ไ ด้ทาขึน้ ใช้
เวลาเรีย นรวมทั้งสิ้น 5 ชัว่ โมง 10 นาที เพราะฉะนัน้ ปฏิบตั กิ ารนี้
สามารถเรีย นภายในการเรีย นปฏิบตั กิ าร 2 ครัง้ ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมง ได้
ทันเวลา โดยที่นสิ ิตสามารถเขีย นแบบ 3 มิติ ออกแบบทางเดินของ
เครือ่ งมือกัดในโปรแกรม NX และสามารถควบคุมเครือ่ ง
CNC
Engraving ด้วยโปรแกรม Mach3 จนได้ชนิ้ งานดังรูปที่ 7-8

การสั่งงานให้เครือ่ งจักร CNC เริม่ กัดชิน้ งาน ให้กดั ชิน้ งานที
ละบรรทัด หยุ ดกัดชิน้ งาน เพิม่ /ลดความเร็ว Spindle การเปิด /ปิดน้า
หล่อเย็ น ฯลฯ สามารถสั่งงานผ่านโปรแกรม Mach3

2.4.

ทดลองใช้CNC Engraving Machine

เมื่อสามารถใช้งานโปรแกรม NX และโปรแกรม Mach3 แล้ว
จึงทดลองเขีย นภาพ 3 มิติ กาหนดทางเดินของเครือ่ งมือกัด บันทึกเป็น
NC-Code แล้วโหลดลงใน Mach3 เพือ่ สั่งการเครือ่ ง CNC Engraving จน
ได้ชนิ้ งานดังรูปที่ 6

ภาพที่ 6 ชิน้ งานที่ทดลองกัดโดย CNC Engraving Machine

2.5.

ภาพที่ 7 ผลงานนิสิตที่ทดลองเรีย นปฏิบตั กิ ารฯ จากโปรแกรม NX

ภาพที่ 8 ชิน้ งานของนิสิตที่ทดลองเรีย นปฏิบตั กิ ารฯ

ทาเอกสารประกอบการรายวิชาระบบการผลิ ตอั ตโนมัติ 4. กิตติกรรมประกาศ

หลังจากที่ทราบขัน้ ตอนต่างๆ ในการสร้างชิน้ งานและ
สามารถสร้างชิน้ งานด้วยเครือ่ ง CNC Engraving แล้ว จึ งทาการรวบรวม
ความรู้ และขัน้ ตอนในกระบวนการต่างๆ เขีย นเป็นเอกสารประกอบ
ปฏิบตั กิ ารรายวิชาระบบการผลิตอัตโนมัติ (01206362) ซึ่งสามารถอ่าน
ได้จากภาคผนวกในโครงงานฯ
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