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หน่วยที่ 4
การวางแผนการขึ้นรูปสาหรับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี
(Planning Forming for CNC Machine Tools)
สาระการเรียนรู้
4.1 การดาเนินงานเกี่ยวกับเอ็นซี
4.2 กระบวนการวางแผนสาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับเอ็นซี
4.3 การวางแผนการขึ้นรูป
4.4 การพิจารณาเกี่ยวกับวัตถุดิบ
4.5 การวางแผนเพื่อกาหนดทิศทางการเดินของเครื่องมือตัด
4.6 ตารางขั้นตอนในการปฏิบัติงานซีเอ็นซี
สาระสาคัญ
การวางแผนในระบบเอ็นซี
(NC Planning) หมายถึง การกาหนดแนวทางการทางานโดยการจัดเตรียม
เครื่องมือ อุปกรณ์ และลาดับขั้นตอนของการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ เพื่อให้การผลิตชิ้นงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
จุดประสงค์ทั่วไป
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่การดาเนินงานในแต่ละฝ่ายของระบบเอ็นซี
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจลาดับขั้นตอนกระบวนการวางแผนสาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับเอ็นซี
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการวางแผนการขึ้นรูปชิ้นงาน
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจปัจจัยสาคัญในการเลือกใช้วัตถุดิบ
5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการกาหนดทิศทางการเดินของเครื่องมือตัด
6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการเขียนขั้นตอนในการปฏิบัติงานซีเอ็นซี
จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อศึกษาหน่วยที่
4 จบแล้วนักศึกษาสามารถ
1. บอกหน้าที่การดาเนินงานในแต่ละฝ่ายของระบบเอ็นซีได้ถูกต้อง
2. อธิบายลาดับขั้นตอนกระบวนการวางแผนสาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับเอ็นซีได้ถูกต้อง
3. อธิบายการวางแผนการขึ้นรูปชิ้นงานได้ถูกต้อง
4. บอกปัจจัยสาคัญในการเลือกใช้วัตถุดิบได้
5. กาหนดทิศทางการเดินของเครื่องมือตัดได้ถูกต้อง
6. เขียนขั้นตอนในการปฏิบัติงานซีเอ็นซีได้อย่างถูกต้อง
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4.1 การดาเนินงานเกี่ยวกับเอ็นซี (NC Operation)
การดาเนินการในระบบปฏิบัติการเอ็นซีนั้น จาเป็นต้องอาศัยการประสานการทางานของ
หน่วยงานที่
อยู่ในระบบทั้งหมด 5 หน่วยงานโดยแบ่งตามหน้าที่การทางานดังนี้คือ
4.1.1 การจัดการเอ็นซี (NC Management)
4.1.2 โปรแกรมเอ็นซี (NC Program)
4.1.3 การปฏิบัติงานบนเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC Machining Operations)
4.1.4 การเตรียมเครื่องมือตัด และอุปกรณ์จับยึด (Fixture and Preparation Tool)
4.1.5 การควบคุม และดูแลรักษาเครื่องจักรกลซีเอ็นซี M( aintenance for CNC Machining)
โดยในโรงงานที่มีการทางานด้วยเครื่องจักรกลที่มีการควบคุมด้วยระบบซีเอ็นซีที่มีจานวนเครื่องจักรกล
จานวนมากๆ นั้น จะมีระบบการบริหารงาน โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายงานหรือ แผนกงาน
ดังนี้คือ (ที่มา : อานาจ ทองเสน. 2556 : 107)
- หัวหน้าโรงงานเครื่องจักรกลซีเอ็นซี
- แผนกโปรแกรมเอ็นซี
- แผนกช่างควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซี
- แผนกเบิกจ่ายเครื่องมือ
- ช่างซ่อมบารุงรักษาเครื่องจักรกลซีเอ็นซี
โดยในแต่ละฝ่ายงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังแสดงในรูปที่ 4.1
การโปรแกรมเอ็นซี

การจัดการเอ็นซี
1. กาหนดนโยบาย, การตัดสินใจ
2. กาหนดงานที่ต้องทา
3. การฝึกอบรม
4. การจัดซื้อ

แผนกโปรแกรมเอ็นซี

1. วางแผนการทางาน
2. เลือกเครื่องจักร, อุปกรณ์จับยึด
3. เลือกเครื่องมือตัด
4. โปรแกรมเอ็นซี

การดาเนินการบนเครื่องจักร
หัวหน้าโรงงาน

การดาเนินงานใน
ระบบเอ็นซี

แผนกซ่อมบารุงเครื่องจักร
การควบคุมและดูแลรักษาเครื่องจักร
1. การตรวจสอบระบบของเครื่อง
2. อุปกรณ์ประกอบของเครื่อง
3. การบริการฉุกเฉิน

ช่างควบคุมเครื่อง

แผนกเบิกจ่ายเครื่องมือ

1. การปรับตั้งเครื่อง
2. การจับยึดชิ้นงาน
3. การเปลี่ยนเครื่องมือ
4. การวัดและตรวจสอบ

การเตรียมเครื่องมือ, อุปกรณ์
1. เครื่องมือตัดและการจับยึด
2. ปรับตั้งเครื่องมือตัด
3. ปรับตั้งอุปกรณ์จับยึด
4. จัดเตรียมใบดัชนีเครื่องมือ

รูปที่ 4.1 แสดงความสัมพันธ์ของการดาเนินงานในแต่ละฝ่ายหรือแผนกงานในระบบเอ็นซี
(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559)
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4.2 กระบวนการวางแผนสาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับเอ็น(Planning
ซี
Process for NC Operation)
ก่อนที่ผู้เขียนโปรแกรมจะดาเนินการเขียนโปรแกรมเอ็นซีนั้น
ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมี การวาง
แผนการดาเนินงานเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางสาหรับการผลิตชิ้นงานนั้น ๆ ซึ่งการวางแผนการ
ทางานที่ดีนั้น จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานลดขั้นตอนและเวลาในการผลิตชิ้นงาน ลดของเสียที่เกิดจากการผลิต และได้
ชิ้นงานที่ออกมามีคุณภาพตามแบบงาน และตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย โดยกระบวนการในการ
วางแผนงานสาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับระบบเอ็นซีนี้จะประกอบไปด้วยหน้าที่ที่สาคัญทั้งหมด 8 ประการ
ดังนี้คือ (ที่มา : อานาจ ทองเสน. 2556 : 108)
4.2.1 การเตรียมวัตถุดิบ
4.2.2 การเลือกกระบวนการผลิต
4.2.3 การจัดลาดับขั้นตอนของกระบวนการผลิต
4.2.4 การเลือกพารามิเตอร์ของเครื่องจักร
4.2.5 การวางแผนเพื่อกาหนดทางเดินของเครื่องมือตัด
4.2.6 การเลือกใช้เครื่องจักรกล
4.2.7 การเลือกใช้เครื่องมือตัด
4.2.8 การเลือกใช้อุปกรณ์จับยึด
จะเห็นได้ว่ากระบวนการในการวางแผนสาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับระบบเอ็นซี ซึ่งประกอบไปด้วยหน้าที่
ที่สาคัญ 8 ประการแล้วนั้น จึงยังต้องจาเป็นต้องอาศัยบุคลากรในการทางานที่มีความรู้ความสามารถ
หลากหลายด้าน
ด้วยกัน เช่น
- มีความรู้ความสามารถในด้านการเขียน และอ่านแบบเครื่องกล
- มีความรู้ความสามารถในด้านการปฏิบัติงานบนเครื่องจักรกลซีเอ็นซี
- มีความรู้ความสามารถในการคานวณหาค่าพารามิเตอร์เงื่อนไขการตัดเฉือน ที่จาเป็นสาหรับเครื่องจักร
ซีเอ็นซี เช่น คานวณหาค่าความเร็วตัด, ความเร็วรอบ และอัตราป้อน
- มีความรู้ด้านการขึ้นรูปตัดเฉือนชิ้นงาน
- มีความรู้ความสามารถในการเลือกใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานให้เหมาะสมกับงานได้ดี
- มีความรู้ความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือตัดให้เหมาะสมกับวัสดุ งานที่นามาผลิตชิ้นงาน ได้เป็น
อย่างดี
- มีความรู้ความสามารถในการเลือกใช้อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือตัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์หาต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่างดี
ในกระบวนการวางแผนสาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับระบบเอ็นซีนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีคือ
กระบวนการวางแผนงานด้วยมือ (Manual Process Planning) และกระบวนการวางแผนงานโดยใช้คอมพิวเตอร์
ช่วย (Computer-Aided Process Planning) โดยมีกระบวนการดังแสดงในรูปที่ 4.2
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แบบสั่งงานการผลิต
1. ส่วนประกอบของแบบสั่งงาน
2. วัตถุดิบในการผลิต

กระบวนการวางแผน
1. การวางแผนด้วยมือ
2. คอมพิวเตอร์ช่วยวางแผน

วางแผนการใช้เครื่องมือตัด
1. มาตรฐานของเครื่องมือตัด
2. คุณลักษณะของเครื่องมือตัด

วางแผนการขึ้นรูปทางกล
1. เลือกด้านอ้างอิง
2. ตารางโคออร์ดิเนตของพิกัด
3. การเผื่อระยะของการเปลี่ยน
เครื่องมือหรือการเคลื่อนที่เร็ว
4. ใบปฏิบัติงานและใบเตรียมการ

คอมพิวเตอร์ช่วย
เขียนโปรแกรม

เขียนโปรแกรม
ด้วยมือ
ใบ
เครื่องมือ

วางแผนการใช้อุปกรณ์จับยึด
1. อุปกรณ์จับยึดมาตรฐาน
2. อุปกรณ์จับยึดแบบพิเศษ

ใบอุปกรณ์จับยึด
โปรแกรมเอ็นซี
%
O123 (test);

เครื่องมือตัด

ชิ้นงานดิบ

อุปกรณ์จับยึด

เครื่องจักรกลซีเอ็นซี

ชิ้นงานสาเร็จ

รูปที่ 4.2 แสดงกระบวนการวางแผนสาหรับเอ็นซี
(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559)
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จากรูป
ที่ 4.2 แสดงถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการวางแผนดาเนินงานสาหรับระบบเอ็นซี ซึ่งมีลาดับ
ขั้นตอนสาคัญดังนี้คือ
ขั้นตอนที
1 ศึกษาแบบสั่งงานการผลิต เช่น ส่วนประกอบของแบบงาน และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
ขั้นตอนที่
2 ศึกษาและเลือกกระบวนการวางแผนงาน เช่น ควรจะเลือกว่า จะวางแผนด้วยมือ หรือ
จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผน
โดย ในขั้นตอนของกระบวนการวางแผนนี
จะประกอบไปด้
้
วยการวางแผนเกี่ยวกับ
เครื่องมือตัด การวางแผนเกี่ยวกับการขึ้นรูปชิ้นงาน และการวางแผนเกี่ยวกับอุปกรณ์จับยึดทั้งเครื่องมือตัด และ
อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน เป็นต้น
4.3 การวางแผนการขึ้นรูป (Machining Planning)
การวางแผนการขึ้นรูป ( Machining Planning) ถือว่าเป็นกระบวนการวางแผนที่สาคัญ อย่างยิ่งใน
กระบวนการวางแผนในระบบเอ็นซี สามารถจะกล่าวสรุปได้ว่า การวางแผนการขึ้นรูปชิ้นงาน นี้จะต้องมีการ
กาหนดขั้นตอน และข้อมูลสาหรับการขึ้นรูปที่มีความถูกต้องและชัดเจน ดังแสดงในรูปที่ 4.3
ศึกษาแบบสั่งงาน
วัตถุดิบในการผลิต
เลือกกรรมวิธีการขึ้นรูป

รูปร่างลักษณะของชิ้นงาน
จัดลาดับกรรมวิธีการขึ้นรูป
การเตรียมแบบสั่งงานสาหรับการผลิต

- ความเร็วรอบสปินเดิล
- อัตราป้อน
- ความเร็วตัด
- ความลึกการตัดเฉือน

ใบปฏิบัติงาน
แบบงานการผลิต

การวางแผนเพื่อกาหนดทางเดินของเครื่องมือตัด
1. กาหนดพิกัดโคออร์ดิเนตบนชิ้นงาน
2. ตารางแสดงค่าโคออร์ดิเนตของพิกัดต่างๆ
เลือกค่าพารามิเตอร์สาหรับการตัดเฉือน
การเตรียมโปรแกรมเอ็นซี

รูปที่ 4.3 แสดงขั้นตอนในการวางแผนงานการขึ้นรูป
(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559)

ใบโปรแกรมเอ็นซี
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4.4 การพิจารณาเกี่ยวกับวัตถุดิบ (Material Consideration)
โดยทั่วไปแล้วในแบบงานนั้นจะระบุชนิด
และรายละเอียดของวัตถุดิบที่นามาใช้ในการผลิตชิ้นส่วน ไว้
อย่างชัดเจน ดังนั้นในการเลือกวัตถุดิบจึงควรพิจารณาถึงปัจจัยที่สาคัญ ๆ ดังนี้คือ
4.4.1 จานวนของเนื้อเศษวัสดุที่จะทาการตัดเฉือนออกนั้น มีมากน้อยเพียงใด
4.4.2 วิธีการจับยึดวัสดุที่นามาผลิตเป็นชิ้นงานต้องมีการจับยึดที่ง่าย และสะดวก
4.4.3 วัสดุที่นามาผลิตชิ้นส่วนนั้นจะต้องมีความสามารถในการขึ้นรูปทางกลได้ดี
4.4.4 เวลาในการขึ้นรูปชิ้นงาน และอายุในการใช้งานของเครื่องมือตัด
สาหรับรายการและรายละเอียดของวัตถุดิบนั้น เช่น ชนิดและขนาดของวัสดุสามารถเลือกและสั่งซื้อจาก
บริษัทและตัวแทนจาหน่าย ยกเว้นชิ้นงานที่ผ่านกรรมวิธีพิเศษไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานที่หล่อขึ้นรูปหรือชิ้นงาน
ที่ผ่านการ
ตีขึ้นรูปจะต้องมีการสั่งทาเป็นกรณีพิเศษ วัตถุดิบที่เราสามารถเลือกซื้อจากบริษัทผู้ผลิตและสั่งซื้อ จากตัวแทน
จาหน่าย ส่วนมากจะเป็นวัตถุดิบที่เป็นรูปพรรณมาตรฐาน เช่น แบบบาร์(สี่เหลี่ยมจัตุรัส, หกเหลี่ยม, วงกลม, แปด
เหลี่ยม, แบน, สามเหลี่ยม) แบบแผ่น (แบบแผ่นบางหรือแบบม้วน) แบบท่อ และแบบโครงสร้างต่าง ๆ เช่น ตัวที
(T), ตัวซี (C), ตัวยู (U), เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 4.4

รูปที่ 4.4 แสดงผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเหล็กรูปพรรณต่างๆ
(ที่มา : http://www.velamall.com)
4.5 การวางแผนเพื่อกาหนดทิศทางของเครื่องมือตัด (Tools Path Planning)
การวางแผนเพื่อกาหนดทิศทางของเครื่องมือตัด เป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง
สาหรับการเขียนโปรแกรมเอ็นซี ในการกาหนดทิศทางการเดินของเครื่องมือตัด(Tool Path) ในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการการขึ้นรูปชิ้นส่วนนั้น โดยในการวางแผนเพื่อกาหนดทิศทางการเดินของเครื่องมือตัดได้ดีนั้น จาเป็น
จะต้องอาศัยวิธีการเขียนรูปของชิ้นงานและทิศทางการเดินของเครื่องมือตัดด้วยทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมเอ็นซี
ได้มองเห็นภาพจาลองลักษณะการเดิน และทิศทางของเครื่องมือตัดได้ดียิ่งขึ้นเพื่อง่ายต่อการเขียนโปรแกรมเอ็นซี
การวางแผนเพื่อกาหนดทิศทางการเดินของเครื่องมือตัดนี้ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่สาคัญๆ ดังนี้
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4.5.1 กาหนดสัญลักษณ์ของจุดศูนย์ของชิ้นงานลงในแบบงาน (
)
4.5.2 กาหนดตาแหน่งจุดเริ่มต้น จนถึงจุดสุดท้าย ของทางเดินเครื่องมือตัด ให้ชัดเจนโดยใช้อักษรตัว
P (Point) กาหนดเป็นจุดตัดเฉือน
4.5.3 กาหนดลาดับของหมายเลขของการตัดเฉือน ลงในตาแหน่งจุดตัดเฉือน จากน้อย ไปหามากจาก
จุดเริ่มต้นไปถึงจุดสิ้นสุดการตัดเฉือน
4.5.4 เขียนเส้นสัญลักษณ์ แสดงการเคลื่อนที่ ของเครื่องมือตัด เช่น การเคลื่อนที่เร็วของเครื่องมือตัด
แสดงด้วยลูกศรเส้นประ และการเคลื่อนที่ตัดเฉือนชิ้นงานแสดงด้วยลูกศรเส้นทึบ เป็นต้น
4.5.5 กาหนดตาแหน่งโคออร์ดิเนตจุดตัดเฉือนลงในตาราง
จากขั้นตอน
ที่ผ่านมาข้างต้นแล้วนี้ จะเห็นได้ว่า ในการวางแผน เพื่อกาหนดทิศทาง ในการเดินของ
เครื่องมือตัด จาเป็น จะต้องอาศัยจุดต่าง ๆ บนแบบงาน เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูล ให้ผู้เขียนโปรแกรม ทาการเขียน
โปรแกรมเอ็นซี ยกตัวอย่างเช่น การกาหนดจุดศูนย์ชิ้นงาน ( Work piece Zero Point ) และจุดแสดงตาแหน่งทาง
เรขาคณิตที่กาหนดเป็นจุดกาหนดลาดับการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด ดังแสดงในรูปที่ 4.5 - 4.6

P6
P3

P5
P4

P2

P1 P0

รูปที่ 4.5 แสดงการกาหนดจุดศูนย์ชิ้นงานกลึง และจุดตาแหน่งทางเรขาคณิตลาดับการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด
(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559)
P2

P3

P1

P4

P0

รูปที่ 4.6 แสดงการกาหนดจุดศูนย์ชิ้นงานกัด และจุดตาแหน่งทางเรขาคณิตลาดับการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด
(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559)
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หลังจากกาหนดจุดต่าง ๆ ที่อยู่บนแบบงานที่มีความสาคัญต่อการเขียนโปรแกรมเอ็นซีเรียบร้อย แล้ว
ขั้นตอนต่อไปคือการเขียนลาดับการเดินทูลและตารางข้อมูลค่าโคออร์ดิเนตของพิกัดต่าง ๆตามจุดที่กาหนด โดย
จัดลาดับก่อน -หลัง ให้ ถูกต้องและชัดเจน ทั้งนี้เพื่อความง่ายและสะดวกต่อการนาไปใช้เป็นข้อมูลในการเขียน
โปรแกรมเอ็นซีต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 4.7 - 4.8 และตารางที่ 4.1 - 4.2
P6
P5

P3
P4

P2

P1

P0

รูปที่ 4.7 แสดงตัวอย่างการกาหนดจุดศูนย์ชิ้นงานกลึงและจุดตาแหน่งลาดับการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด
(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559)
จากรูปที่ 4.7 เขียนลาดับการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดและกาหนดตาแหน่งโคออร์ดิเนตลงในตารางได้ดังนี้
เริ่มต้น

P0

P1

P2

P3

P4

P5

P6

เมื่อ
คือ การเคลื่อนที่เร็วของเครื่องมือตัดเป็นเส้นตรงโดยไม่กินชิ้นงาน
คือ การเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดเป็นเส้นตรงโดยกินชิ้นงาน
คือ การเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดเป็นเส้นโค้งทิศทางตามเข็มนาฬิกาโดยกินชิ้นงาน
ตารางที่ 4.1 แสดงการกาหนดค่าโคออร์ดิเนตที่จุดตาแหน่งการตัดเฉือนโดยใช้ข้อมูลจากรูปที่ 4.7
ตารางการกาหนดตาแหน่งโคออร์ดิเนต (แบบสัมบูรณ์)
จุดตาแหน่งการตัดเฉือน
ค่าโคออร์ดิเนตแนวแกน X
ค่าโคออร์ดิเนตแนวแกน Z
P0
14
5
P1
14
0
P2
14
-20
P3
30
-30
P4
30
-60
P5
40
-65
P6
50
-65
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P2

P3

P1

P4

P0

รูปที่ 4.8 แสดงตัวอย่างการกาหนดจุดศูนย์ชิ้นงานกัด และจุดตาแหน่งลาดับการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด
(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559)
จากรูปที่ 4.
8 เขียนลาดับการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดและกาหนดตาแหน่งโคออร์ดิเนตลงในตารางได้
ดังนี้
เริ่มต้น

P0

P1

P1

P2

P3

P4

P1

P1

เมื่อ
คือ การเคลื่อนที่เร็วของเครื่องมือตัดเป็นเส้นตรงโดยไม่กินชิ้นงาน
คือ การเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดเป็นเส้นตรงโดยกินชิ้นงาน
ตารางที่ 4.2 แสดงการกาหนดค่าโคออร์ดิเนตที่จุดตาแหน่งการตัดเฉือนโดยใช้ข้อมูลจากรูปที่ 4.8
ตารางการกาหนดตาแหน่งโคออร์ดิเนต (แบบสัมบูรณ์)
จุดตาแหน่งการตัดเฉือน
ค่าโคออร์ดิเนตแนวแกน X
ค่าโคออร์ดิเนตแนวแกน Y
P0
0
0
P1
15
15
P2
15
65
P3
85
65
P4
85
15
P1
15
15
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4.6 ตารางขั้นตอนในการปฏิบัติงานซีเอ็นซี(Operation Sheet for NC Programming)
เพื่อความสะดวกในการทาโปรแกรมเอ็นซีได้มี การนาค่า ข้อมูล ต่าง ๆเช่นลาดับขั้นตอนการตัดเฉือน
ชิ้นงาน ข้อมูลเครื่องมือตัดและเงื่อนไขการตัดเฉือน เช่น ค่าความเร็วตัด , ค่าอัตราป้อน , ค่าความเร็วรอบ และ
ค่าระยะป้อนลึก ตลอดจนโปรแกรมเอ็นซี จะถูก ใส่ไว้ในตารางปฏิบัติงาน (Operation Sheet) ประเภทต่างๆเพื่อ
ป้องกัน ข้อผิดพลาด และช่วยให้ตรวจสอบการทางานต่างๆเป็นไปได้ง่าย ตารางปฏิบัติงาน (Operation Sheet)
ต่างๆมีดังนี้
4.6.1 ตารางในการกาหนดขั้นตอนกระบวนการขึ้นรูปการตัดเฉือน
ตาราง
ในการกาหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการผลิตในงานซีเอ็นซี จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับลาดับ
ขั้นตอนการขึ้นรูป เครื่องมือตัดและเงื่อนไขการตัดเฉือน ในแต่ละลาดับของกระบวนการตัดเฉือน ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 แสดงตารางสาหรับเขียนขั้นตอนกระบวนการขึ้นรูปการตัดเฉือน
ตารางขั้นตอนกระบวนการขึ้นรูปการตัดเฉือน
โปรแกรมหมายเลข………................

ชนิดเครื่องจักรกลซีเอ็นซี .…………............................... ผู้ปฏิบัติงาน.............................

วัสดุชิ้นงาน......................................

ขนาดชิ้นงานดิบ ………………………………......................

ที่

ลาดับขั้นตอนการขึ้นรูป

เครื่องมือตัด

กระบวนการขึ้นรูป

หมายเลขทูล

ว/ด/ป.....................................

ข้อมูลการตัดเฉือน
V

S

F

a

ข้อมูลเพิ่มเติม
p
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4.6.2 ตารางในการกาหนดเครื่องมือการตัดเฉือน
ตาราง
ในการกาหนดเครื่องมือการตัดเฉือน จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาพสเก็ตลาดับขั้นตอนการขึ้นรูป
และรายละเอียดเครื่องมือตัดเช่นรูปร่าง ขนาด รหัสมาตรฐาน และเงื่อนไขการตัดเฉือนในแต่ละกระบวนการ
ตัดเฉือนดังแสดงในตารางที่ 4.4 (ที่มา : ชาลี ตระการกูล. 2540 : 270)
ตารางที่ 4.4 แสดงตารางสาหรับการเขียนกาหนดเครื่องมือการตัดเฉือน
ตารางเครื่องมือตัดเฉือน
โปรแกรมหมายเลข............................... ชนิดเครื่องจักรกลซีเอ็นซี ............
วัสดุชิ้นงาน.............................................. ขนาดชิ้นงานดิบ .........................
ที่

ลาดับขั้นตอนการขึ้นรูป
ภาพสเก็ต

เครื่องมือตัด
รายละเอียด/รหัสเครื่องมือตัด

ผู้ปฏิบัติงาน...........................................
ว/ด/ป........................................................
ข้อมูลการตัดเฉือน
V
S
F
a

p

ข้อมูล
เพิ่มเติม
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4.6.3 ตารางสาหรับเขียนโปรแกรมเอ็นซี
ตารางเขียนโปรแกรมเอ็นซีใช้สาหรับเป็นส่วนช่วยในการจัดเตรียมโปรแกรมเอ็นซีตามลาดับขั้นตอน
การขึ้นรูป โดยใช้ข้อมูลจากตาราง ในการกาหนดขั้นตอน ลาดับกระบวนการขึ้นรูป การตัดเฉือนและตาราง
เครื่องมือตัด ดังแสดงในตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 แสดงตารางสาหรับการเขียนโปรแกรมเอ็นซี
ตารางโปรแกรมเอ็นซี
โปรแกรมหมายเลข………..... ชนิดเครื่องจักร.………….......................................................................

ผู้ปฏิบัติงาน
.....................................

ชื่อโปรแกรม........................ ขนาดชิ้นงานดิบ ……………..…………………............................................

วัน/เดือน/ปี
หน่วยวัด.............................. วัสดุงาน……………………………………..................................................... ....................................
N

G

X, Y, Z, U, V, W, I, J, K, R

F

S

T

M

ข้อมูลเพิ่มเติม
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แบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
คาสั่ง จงทาเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกต้องและทาเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง
........1. การเตรียมเครื่องมือตัดและอุปกรณ์จับยึดเป็นหน้าที่หนึ่งในระบบปฏิบัติการเอ็นซี
........
2. บุคลากรทีป่ ฏิบัติงานเกี่ยวกับเอ็นซีจาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการขึ้นรูปตัดเฉือนชิ้นงาน
........
3. การวางแผนการทางานที่ดีนั้น จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานลดขั้นตอนและเวลาในการผลิตชิ้นงาน
........
4. การเลือกกรรมวิธีการขึ้นรูปต้องพิจารณาจากเงื่อนไขการตัดเฉือน
........
5. การดาเนินการในระบบปฏิบัติการเอ็นซี หัวหน้าโรงงานมีหน้าที่ปรับตั้งเครื่องจักร
........
6. การพิจารณาจานวนของเนื้อเศษวัสดุที่จะทาการตัดเฉือนเป็นปัจจัยในการเลือกวัตถุดิบ
........
7. การวางแผนเพื่อกาหนดทางเดินของเครื่องมือตัใดช้เพียงจุดศูนย์ชิ้นงานเพียงอย่างเดียว
........
8. การจัดลาดับกรรมวิธีการขึ้นรูปเป็นขั้นตอนหนึ่งในการวางแผนการขึ้นรูป
........
9. การกาหนดจุดตัดเฉือนมีไว้เพื่อป้องกันการเดินทูลผิดตาแหน่ง
........
10. ตารางโปรแกรมเอ็นซีเป็นตารางที่กาหนดเครื่องมือตัดและเงื่อนไขการตัดเฉือน
ตอนที่ 2 คาสั่ง จงเติมคาตอบให้สมบูรณ์
1. จงบอกหน้าที่ของแผนกหรือฝ่ายในระบบเอ็นซีต่อไปนี้
1.1
หัวหน้าโรงงาน
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
1.2
แผนกโปรแกรมเอ็นซี
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
1.3
แผนกช่างควบคุมเครื่องจักรกล
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
1.4
แผนกเบิกจ่ายเครื่องมือ
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
1.5
ช่างซ่อมบารุงรักษาเครื่องจักรกล
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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2. การวางแผนงานสาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับระบบเอ็นซีประกอบไปด้วยหน้าที่ที่สาคัญ 8 ประการคือ
2.1................................................................................................................................................
2.2.......................................................................................................................... ......................
2.3................................................................................................................................................
2.4.......................................................................................................................... ......................
2.5............................................................................................................................................. ...
2.6.......................................................................................................................... ......................
2.7.......................................................................................................................... ......................
2.8................................................................................................................................................
3. หลังจากได้แบบสั่งงานในการวางแผนการขึ้นรูปจะต้องวางแผนงานอีก 3 อย่างได้แก่
3.1................................................................................................................................................
3.2................................................................................................................................................
3.3................................................................................................................................................
4. การพิจารณาเลือกวัตถุดิบในการผลิตชิ้นงานควรคานึงถึงปัจจัยที่สาคัญ 4 ประการ คืออะไรบ้าง
4.1................................................................................................................................................
4.2................................................................................................................................................
4.3................................................................................................................................................
4.4................................................................................................................................................
5. การวางแผนเพื่อกาหนดทิศทางการเดินของเครื่องมือตัดนี้ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่สาคัญ 5 ขั้นตอนคือ
5.1
...................................................................................................................................... ..........
5.2................................................................................................................... .............................
5.3.......................................................................................................................... ......................
5.4................................................................................................................................................
5.5.......................................................................................................................... ......................
6. ข้อมูลที่จาเป็นต้องเขียนลงในตารางขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operation Sheet) มีข้อมูล 3 ด้านอะไรบ้าง
6.1................................................................................................................................................
6.2................................................................................................................................................
6.3................................................................................................................................................
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แบบเฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
คาสั่ง จงทาเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกต้องและทาเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง
.... ....1. การเตรียมเครื่องมือตัดและอุปกรณ์จับยึดเป็นหน้าที่หนึ่งในระบบปฏิบัติการเอ็นซี
....
....2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอ็นซีจาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการขึ้นรูปตัดเฉือนชิ้นงาน
....
 ....3. การวางแผนการทางานที่ดีนั้น จะช่วยเพิ่มเวลาในการผลิต ชิ้นงาน
....
....4. การเลือกกรรมวิธีการขึ้นรูปต้องพิจารณาจากเงื่อนไขการตัดเฉือน
....
....5. การดาเนินการในระบบปฏิบัติการเอ็นซี หัวหน้าโรงงานมีหน้าที่ปรับตั้งเครื่องจักร
....
....6. การพิจารณาจานวนของเนื้อเศษวัสดุที่จะทาการตัดเฉือนเป็นปัจจัยในการเลือกวัตถุดิบ
....
....7. การวางแผนเพื่อกาหนดทางเดินของเครื่องมือตัใดช้เพียงจุดศูนย์ชิ้นงานเพียงอย่างเดียว
....
....8. การจัดลาดับกรรมวิธีการขึ้นรูปเป็นขั้นตอนหนึ่งในการวางแผนการขึ้นรูป
....
....9. การกาหนดจุดตัดเฉือนมีไว้เพื่อป้องกันการเดินทูลผิดตาแหน่ง
....
....10. ตารางโปรแกรมเอ็นซีเป็นตารางที่กาหนดเครื่องมือตัดและเงื่อนไขการตัดเฉือน
ตอนที่ 2 คาสั่ง จงเติมคาตอบให้สมบูรณ์
1. จงบอกหน้าที่ของแผนกหรือฝ่ายในระบบเอ็นซีต่อไปนี้
1.1
หัวหน้าโรงงาน
มีหน้าที่ กาหนดนโยบาย งาน การฝึกอบรม การจัดซื้อ
1.2
แผนกโปรแกรมเอ็นซี
มีหน้าที่
วางแผนการทางาน เลือกเครื่องจักร เครื่องมือตัด และทาโปรแกรม
1.3
แผนกช่างควบคุมเครื่องจักรกล
มีหน้าที่ ปรับตั้งเครื่อง การจับยึดชิ้นงานและเครื่องมือตัด
1.4
แผนกเบิกจ่ายเครื่องมือ
มีหน้าที่ เตรียมเครื่องมือตัดและปรับตั้งตลอดจนข้อมูลทูล
1.5
ช่างซ่อมบารุงรักษาเครื่องจักรกล
มีหน้าที่
ควบคุมดูแล ตรวจสอบเครื่องจักร
2. การวางแผนงานสาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับระบบเอ็นซีประกอบไปด้วยหน้าที่ที่สาคัญ 8 ประการคือ
2.1 การเตรียมวัตถุดิบ
2.2 การเลือกกระบวนการผลิต
2.3 การจัดลาดับขั้นตอนของกระบวนการผลิต
2.4 การเลือกพารามิเตอร์ของเครื่องจักร
2.5 การวางแผนเพื่อกาหนดทางเดินของเครื่องมือตัด
2.6 การเลือกใช้เครื่องจักรกล
2.7 การเลือกใช้เครื่องมือตัด
2.8 การเลือกใช้อุปกรณ์จับยึด
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3. หลังจากได้แบบสั่งงานในการวางแผนการขึ้นรูปจะต้องวางแผนงานอีก 3 อย่างได้แก่
3.1
การวางแผนกาหนดทางเดินของเครื่องมือตัด
3.2 การวางแผนค่าพารามิเตอร์การตัดเฉือน
3.3 การวางแผนเพื่อเตรียมโปรแกรมเอ็นซี
4. การพิจารณาเลือกวัตถุดิบในการผลิตชิ้นงานควรคานึงถึงปัจจัยที่สาคัญ 4 ประการ คืออะไรบ้าง
4.1 จานวนของเนื้อเศษวัสดุที่จะทาการตัดเฉือนออกนั้น มีมากน้อยเพียงใด
4.2 วิธีการจับยึดวัสดุที่นามาผลิตเป็นชิ้นงานต้องมีการจับยึดที่ง่าย และสะดวก
4.3 วัสดุที่นามาผลิตชิ้นส่วนนั้นจะต้องมีความสามารถในการขึ้นรูปทางกลได้ดี
4.4 เวลาในการขึ้นรูปชิ้นงาน และอายุในการใช้งานของเครื่องมือตัด
5. การวางแผนเพื่อกาหนดทิศทางการเดินของเครื่องมือตัดนี้ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่สาคัญ 5 ขั้นตอนคือ
5.1 กาหนดสัญลักษณ์ของจุดศูนย์ของชิ้นงานลงในแบบงาน (
)
5.2 กาหนดตาแหน่ง จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้าย ของทางเดินเครื่องมือตัดให้ชัดเจน โดยใช้อักษรตัว P
(Point) กาหนดเป็นจุดตัดเฉือน
5.3 กาหนดลาดับของหมายเลขของการตัดเฉือน ลงในตาแหน่งจุดตัดเฉือน จากน้อยไปหามาก จากจุดเริ่มต้น
ไปถึงจุดสิ้นสุดการตัดเฉือน
5.4 เขียนเส้นแสดงการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด เช่น การเคลื่อนที่เร็วของเครื่องมือตัด แสดงด้วยลูกศร
เส้นประ และการเคลื่อนที่ตัดเฉือนชิ้นงานแสดงด้วยลูกศรเส้นทึบ
5.5 กาหนดตาแหน่งโคออร์ดิเนตจุดตัดเฉือนลงในตาราง
6. ข้อมูลที่จาเป็นต้องเขียนลงในตารางขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Operation Sheet) มีข้อมูล 3 ด้านมีอะไรบ้าง
6.1 ข้อมูลขั้นตอนกระบวนการขึ้นรูปการตัดเฉือน
6.2 ข้อมูลการกาหนดเครื่องมือการตัดเฉือน
6.3 ข้อมูล โปรแกรมเอ็นซี

