
 
 

หน่วยที ่ 5 
องค์ประกอบและโครงสร้างของโปรแกรม 

 
สาระส าคัญ 
 ระบบควบคุมของเคร่ืองจกัร CNC  จะอ่านโปรแกรมซีเอ็นซี และเปล่ียนขอ้มูลท่ีไดรั้บเป็น
สัญญาณควบคุมส าหรับเคร่ืองจกัร CNC  ท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้   โดยท่ีการสร้างโปรแกรมซีเอ็นซีจะ
ถูกก าหนดโดยบริษทัผูผ้ลิตระบบควบคุมภายใตแ้นวทางท่ีเป็นมาตรฐาน 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. องคป์ระกอบของโปรแกรม 
2. สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการโปรแกรม 
3. ภาษาหรือค าสั่งท่ีใชใ้นการโปรแกรม 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกลกัษณะโครงสร้างของโปรแกรม CNC  ได ้
2. บอกสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเขียนโปรแกรม CNC ได ้
3. บอกความหมายของค าสั่งท่ีใชใ้นการเขียนโปรแกรม CNC  ได ้ 
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5.1 องค์ประกอบและโครงสร้างของโปรแกรม 
 
 โปรแกรม  ( Program )  หมายถึง  การรวมกนัของบล็อกหลาย ๆ  บล็อกท่ีเขียนตามล าดบั
ขั้นตอนในการท างานตามท่ีก าหนดไว ้  ในตวัโปรแกรมจะประกอบดว้ยค าสั่งท่ีเก่ียวกบัการท างาน
และค าสั่งท่ีช่วยในการท างาน   เช่น  ค  าสั่งการเคล่ือนท่ีเร็ว   ( G00 )   ค าสั่งในการเคล่ือนท่ีแนว
เส้นตรง (  G01 )  เป็นตน้  ส่วนค าสั่งช่วยในการท างานประกอบดว้ย   ค  าสั่งท่ีท าใหเ้พลาสปินเดิล
หมุน     ( Spindle Speed )  ค  าสั่งการเคล่ือนท่ีของชุดทูล ( Feed  rate )  เป็นตน้   
 โปรแกรมเอน็ซี  ( หรือ  NC Program)  จะมีลกัษณะเหมือนกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทัว่ไป             โดยประกอบดว้ยหลายบรรทดั   ในแต่ละบรรทดัประกอบดว้ยค าสั่งต่าง  ๆ  ส าหรับ  
NC  โปรแกรมมีศพัทเ์รียกเฉพาะเม่ือเทียบกบัโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ทัว่ไปดงัน้ี 
 
 
ตารางที ่5.1   ตารางเปรียบเทียบระหวา่งภาษาคอมพิวเตอร์กบั ภาษาของ NC โปรแกรม  
 

ภาษาคอมพวิเตอร์ทัว่ไป NC  โปรแกรม 
บรรทดั  (Line) บล็อก  (Block) 
ค าสั่ง เวร์ิด  (Word) 

  
 
              บลอ็ก (  Block )   หมายถึง   ค  ามาประกอบกนัเป็นค าสั่งควบคุมการท างานของเคร่ืองจกัร 
  CNC   
 ค า (  Word )  หมายถึง  กลุ่มของตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์ท่ีประกอบกนัข้ึนมาเพื่อก าหนด
  เง่ือนไขในการท างานของเคร่ืองจกัรกล  CNC   
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 โดยท่ีในแต่ละบล็อกประกอบดว้ยหลายเวร์ิด  ในแต่ละเวร์ิดประกอบดว้ยหน่ึงตวัอกัษร
ภาษาองักฤษหรือเรียกวา่  “โคด้”  (Code)  ซ่ึงเป็นค าสั่งใหเ้คร่ืองจกัรกล CNC ท างานในลกัษณะท่ี
ตอ้งการแลว้ตามดว้ยตวัเลข  (Numbers)  ส าหรับประกอบการสั่งการหรือการท างานนั้น  ๆ   
 
ตัวอย่าง  5.1  NC  โปรแกรม 

                                  N1  G90  F0.5  S 200  T1  M3 
                                 N2  G00  X50  Z 2 
                                 N3  G01           Z-1 
 
                จะเห็นวา่  NC  โปรแกรมประกอบดว้ยหลาย  ๆ  บล็อก  (หรือบรรทดั)  แต่ละบล็อก
ประกอบดว้ยหลาย  เวร์ิด  (Word)  หรือค าสั่งต่าง  ๆ  ดงันั้นตวัอยา่งน้ีเป็นการแสดงโปรแกรม
เพียง  3  บล็อก 
          โดยบล็อกท่ี  1  คือ                         :  N1  G90  F0.5  S200  T1  M3 
          ในบล็อกท่ี  1  น้ีมี  6 เวร์ิดไดแ้ก่    :  N1, G90, F0.5, S200, T1  และ  M3 
          ในแต่ละเวร์ิดประกอบดว้ย            :  1.  โคด้  (Code)  หรือ  Address  เป็นตวัอกัษร 
                                                                       2.  ตวัเลข  (Number) 
          โคด้   ของบล็อกท่ี  1  ไดแ้ก่          :  N, G, F, S, T  และ  M 
          ตวัเลข  ไดแ้ก่                                  :  1, 90, 0.5, 200, 1  และ  3 

 
5.1.1 ชนิดของค าส่ังของโปรแกรม ซีเอน็ซี 
 ค าสั่งของโปรแกรมซีเอน็ซี  หรือภาษาโปรแกรมซีเอ็นซีของระบบควบคุม  จะเป็นกฎท่ีใช้
ส าหรับการก าหนดว่าโปรแกรมบล็อกใดท่ีจะตอ้งเขียนข้ึนส าหรับสั่งให้เคร่ืองจกัรท างานอย่างไร     
โปรแกรมซีเอน็ซีโดยปกติแลว้ในโปรแกรม  จะมีค าสั่งท่ีแบ่งไดเ้ป็น  4  ประเภท 

1. โคด้ค าสั่งการควบคุมโปรแกรม  (Program  Control  Instructions)   
ยงัแบ่งออกเป็น  3 ลกัษณะ  
 -      หมายเลขโปรแกรม   เช่น O 47511 

- หมายเลขบล็อก  เช่น  N5 , N10 
- บรรทดัท่ีสั่งใหข้า้มไป  เช่น  / N7 
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2. โคด้ค าสั่งทางเรขาคณิต  (Geometric  Instructions) 

เป็นการบอกต าแหน่งการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองมือตดั (  Tools )   เช่น   G00 , 
G01 ,G02 ,G03 

3. โคด้ค าสั่งทางเทคนิค  (Technical  Instructions) 
เป็นค าสั่งท่ีเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ี  เช่น 
F =   อตัราป้อน  (  มม. /  นาที ) 
S =  ความเร็วรอบ  ( รอบ / นาที  ) 
T = เคร่ืองมือตดั ( Tools) 

4. โคด้ค าสั่งช่วย   
เป็นค าสั่งท่ีใช้ช่วยในการท างานหรือใช้ในการเปิดสวิทซ์อุปกรณ์ช่วยอ่ืน ๆ  
เช่น M1 , M3 

   
 
 
 
 
 
                                               โคด้ค าสั่งทางเรขาคณิต                    โคด้ค าสั่งทางเทคนิคและ 
                โคด้ค าสั่งการควบคุมโปรแกรม                                       โคด้ค าสั่งช่วย  

  
รูปที ่ 5.1  ลกัษณะของโคด้ค าสั่งประเภทต่าง ๆ  ในโปรแกรมซีเอน็ซี 

 
 
 
 
 
 
 

    N1 

N2 
N3 

G90 
G00     X50    Z2 
G01          Z-1 

 F0.5   S200  T1   M 3 
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 5.1.2 ชนิดของค า 
 ค าเป็นกลุ่มของตวัอกัษรท่ีตามดว้ยตวัเลข ( บางคร้ังอาจมีเคร่ืองหมายดว้ย ) ซ่ึงการเรียงค า
ต่าง ๆ ในแต่ละบรรทดัจะมีรูปแบบท่ีแน่นอน 
 
ตารางที ่5.2  แสดงชนิดของค าในโปรแกรมซีเอน็ซี 
 

ชนิดของค า หน้าที่ ตัวอย่าง 
1. ค  าบอกบรรทดั ก าหนดวา่เป็นการข้ึนตน้บรรทดั N5  , N10 
2. ค าบอกขนาด ก าหนดโคออร์ดิเนตของทางเดินของ

เคร่ืองมือตดั 
X-5 , Z-10 

3. ค าบอกจุดศูนยก์ลาง
ของส่วนโคง้ 

ก าหนดโคออร์ดิเนตของจุดศูนยก์ลางของ
ส่วนโคง้ 

I3 J12  , I-3 K0   หรือ 
R12 

4. ค าบอกการป้อน ก าหนดอตัราป้อนในการตดัเฉือน  F100 
5. ค าบอกลกัษณะการ
ท างาน 

จะก าหนดโหมดค าสั่งซ่ึงจะแสดงวา่ตอ้งการ
จะท าอะไรในบรรทดันั้น 

G90 , G91 , G01 ,G00 
,G02 ,G03 

6. ค  าบอกหนา้ท่ีอ่ืน ๆ  จะก าหนดโหมดในการควบคุม  เช่นหยดุ
โปรแกรม ,   จบโปรแกรม 

M00 , M30 

7. ค าบอกเพลางาน ก าหนดความเร็วของเพลางาน  S2500 
8. ค าบอกเคร่ืองมือตดั ก าหนดหมายเลขของเคร่ืองมือตดัท่ีจะ

เลือกใช ้
 T5 , T10 
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5.2 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการโปรแกรม 
         สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีใชก้บัเคร่ืองจกัรกล CNC ทั้งเคร่ืองกลึงและเคร่ืองกดัมีอยูม่ากมาย    ดงันั้น
ผูใ้ชค้วรท่ีจะศึกษาจากคู่มือของแต่ละรุ่นของเคร่ืองจกัรกล  CNC   นั้น  เพราะวา่จะใชไ้ม่เหมือนกนั
ทุกรุ่น (  ข้ึนอยูก่บับริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองจกัร  CNC )   และคอลโทรลเลอร์ท่ีมีใชก้็มีหลายหลายมาก  
เช่น   DECKEL , HIDENHAIN  , MAHO , FANUC  เป็นตน้   
 
สัญลกัษณ์ / ตัวอกัษร ลกัษณะส าคัญ 

A การหมุนรอบแกน   X 
B การหมุนรอบแกน   Y 
C การหมุนรอบแกน   Z 
D หมายเลขการชดเชยขนาดของเคร่ืองมือ 
E อตัราป้อนรอง 
F อตัราป้อน 
G ค าสั่งการเคล่ือนท่ี 
H การชดเชยความยาวของทูล 
I จุดศูนยก์ลางของโคออร์ดิเนตวงกลม / โพลาร์โคออร์ดิเนตในแกน  X 
J จุดศูนยก์ลางของโคออร์ดิเนตวงกลม / โพลาร์โคออร์ดิเนตในแกน  Y 
K จุดศูนยก์ลางของโคออร์ดิเนตวงกลม / โพลาร์โคออร์ดิเนตในแกน  Z 
L ใชใ้นการวนลูป  ( Loop )  ส าหรับท างานท่ีซ ้ า ๆ   
M การท างานเสริม 
N หมายเลขบล็อก 
O ( ไม่มีก าหนด ) 
P การเคล่ือนท่ีขนานกบัแกน  X  แนวแกนท่ี 3  
Q การเคล่ือนท่ีขนานกบัแกน  Y  แนวแกนท่ี 3 
R การเคล่ือนท่ีขนานกบัแกน  Y  แนวแกนท่ี 3 
S ความเร็วของเพลางาน 
T เคร่ืองมือตดั ( Tools ) 
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สัญลกัษณ์ / ตัวอกัษร ลกัษณะส าคัญ 

U การเคล่ือนท่ีขนานกบัแกน  X  แนวแกนท่ี 2 
V การเคล่ือนท่ีขนานกบัแกน  Y  แนวแกนท่ี 2 
W การเคล่ือนท่ีขนานกบัแกน  Z  แนวแกนท่ี 2 
X การเคล่ือนท่ีในแนวแกน  X 
Y การเคล่ือนท่ีในแนวแกน  Y 
Z การเคล่ือนท่ีในแนวแกน  Z 
% การเร่ิมตน้โปรแกรม 
* ส้ินสุดบรรทดั 
; ส้ินสุดบรรทดั 
+ ( ไม่มีก าหนด ) 
- ถา้อยูห่นา้ตวัเลขนั้น เช่น  Z-10.0 คือ  เคล่ือนท่ีทูลไปท่ีต าแหน่งแกน  

Z – 10.0  
/ ( ไม่มีก าหนด ) 
: ( ไม่มีก าหนด ) 
( ( ไม่มีก าหนด ) 
) ( ไม่มีก าหนด ) 

 
5.3 ภาษาหรือค าส่ังทีใ่ช้ในการโปรแกรม 

กลุ่มโคด้หลกัท่ีใชใ้นโปรแกรมเอ็นซี  คือ  โคด้จี  หรือ  จีโคด้  (G  Code)  และโคด้เอ็ม  
หรือ  เอม็โคด้  ( M  Code)   
          5.3.1  จีโค้ด  (G  Code)   
 จีโคด้  เป็นค าสั่งท่ีท าให้ระบบควบคุมหรือคอนโทรลเลอร์สั่งการให้เคร่ืองจกัรกล  CNC  
ท าการแมชชีนใหเ้ป็นรูปทรงเรขาคณิตตามความตอ้งการ  โดยในการแมชชีนใด  ๆ  คอนโทรลเลอร์
ตอ้งทราบทิศทางและต าแหน่งของการเคล่ือนท่ีของทูล  ลกัษณะการเคล่ือนท่ีเป็นเส้นตรงหรือเส้น
โคง้วงกลม  หน่วยความยาวท่ีใช ้  และบอกต าแหน่งการเคล่ือนท่ีแบบ  Absolute  หรือ  Increment 
เป็นตน้ 
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 จีโคด้  จึงจดัเป็นฟังกช์นัเตรียมการ  (Preparatory  Function)  หรือเป็นการเตรียมขอ้มูลของ
การเคล่ือนท่ีใหไ้ดรู้ปทรงทางเรขาคณิตเพื่อป้อนให้แก่คอนโทรลเลอร์ 
 จีโคด้  มีมาตรฐานอุตสาหกรรม  เช่น  มาตรฐาน  ISO6983/BS  3635  มาตรฐาน  
ANSI/EIA  RS-274D,  (ประเทศสหรัฐอเมริกา),  BS3635  (ประเทศองักฤษ)  และมาตรฐาน  DIN  
66  025  (ประเทศเยอรมนั)  เป็นตน้  โดยทุกมาตรฐานดงักล่าวมี  จีโคด้พื้นฐานท่ีเหมือนกนั  (ตาราง
ท่ี  5.1)  NC  โปรแกรมท่ีใช้มาตรฐานเหล่าน้ีนิยมเรียกวา่  “โปรแกรมจีโคด้”  (หรือ  G  Code  
Program). 

G-Code  โค้ดพืน้ฐาน 

โค้ด ค าส่ัง 
G00 การเคล่ือนท่ีแนวเส้นตรงจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงด้วยความเร็ว    

ฟีดสูงสุด  โดยไม่โดนช้ินงาน  หรือวิง่  “แรพพิด”  (Rapid) 
G01 การเคล่ือนท่ีแนวเส้นตรงลึกเขา้ไปในเน้ือของช้ินงานดว้ยความเร็วฟีด

ท่ีก าหนด 
G02 การเคล่ือนท่ีแนวเส้นโคง้วงกลมลึกเขา้ในเน้ือของช้ินงานในทิศตาม

เขม็นาฬิกา 
G03 การเคล่ือนท่ีแนวเส้นโคง้วงกลมลึกเขา้ในเน้ือของช้ินงานในทิศทวน

เขม็นาฬิกา 
G04 หยดุการเคล่ือนท่ีในระยะเวลาท่ีก าหนดหรือ  ดะเวลล ์ (Dwel) 
G17 ก าหนดใช ้ ระนาบ  XY 
G18 ก าหนดใช ้ ระนาบ  XZ 
G19 ก าหนดใช ้ ระนาบ  YZ 

G20/G70 
       G21/G71 

ก าหนดหน่วยความยาวเป็นน้ิว  (Inch) 
ก าหนดหน่วยความยาวเป็นมิลลิเมตร  (mm) 

G80 
G81  ถึง  83 

ยกเลิกไซเคิล  (Cycle)  ต่าง  ๆ 
ไซเคิลการเจาะรู  (Driling  cycle)  ต่าง  ๆ 

G84 
G85  ถึง  88 

ไซเคิลการท าเกลียว 
ไซเคิลการควา้นรู  (Boring  cycle)  ต่าง  ๆ  

G90 
G91 

ก าหนดการโปรแกรมใหเ้ป็นแบบสัมบูรณ์  (Absolute) 
ก าหนดการโปรแกรมใหเ้ป็นแบบสัมพนัธ์  (Increment) 
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G94 
G95 

ใหค้่าฟีดเป็น  มม/นาที  (mm/min)  หรือ  น้ิว/นาที  (inch/min) 
ใหค้่าฟีดเป็น  มม/รอบ  (mm/rev)   หรือ  น้ิว/รอบ  (inch/rev) 

G96 
G97 

ใหค้วามเร็วผวิ  (Surface  speed)  คงท่ีเป็น  เมตร/นาที  (m/min) 
ใหส้ปินเดิลหมุนดว้ยความเร็วรอบคงท่ีเป็น  รอบ/  นาที  (rpm) 

G98  ถึง  99 ไม่ไดใ้ชใ้น  ISO6983  และ  RS-274D 
 
5.3.2  เอม็โค้ด  (M  Code)   

 นอกเหนือจากจีโคด้แลว้  จะตอ้งมีค าสั่งอ่ืน  ๆ  ท่ีเคร่ืองจกัรกล  CNC  ตอ้งใชใ้น
กระบวนการแมชชีนต่าง  ๆ  เช่น  การให้สปินเดิลหมุนในทิศท่ีตอ้งการ  การเปล่ียนทูล  การใชน้ ้ า
หล่อเยน็  (Coolant)  การหยุดสปินเดิล  และการหยุดโปรแกรม  เป็นตน้  โดยค าสั่งเหล่าน้ี
ก าหนดใหใ้ชเ้ป็น  โคด้เอม็  (M)   
 ดงันั้นเอ็มโคด้  (M  Code)  คือ  ค าสั่งอ่ืน  ๆ  (Miscellaneous  Functions)  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การควบคุมกลไกการท างานของเคร่ืองจกัรกล  CNC  ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนท่ีของทูล 
 หมายเหตุ 

1. ทั้ง  G-Code  และ  M-Code  โดยทัว่ไปจะตามดว้ยตวัเลข  2  ตวั  แต่ในคอนโทรลเลอร์
บางรุ่นอาจมีตวัเลข  3  ตวัได ้ เพื่อเพิ่มค าสั่งใหห้ลากหลายมากข้ึน 

โคด้บางช่วง  เช่น  G22  ถึง G32 และ  G98  ถึง G99 มาตรฐาน EIA ( Electronic  Industries  Association  )   

และมาตรฐานโคด้  ASC  ( American  Standard  Code   For  Information   Interchange  )   
( ISO ) ไม่ไดก้  าหนด  ท าให้ผูผ้ลิตคอนโทรลเลอร์สามารถก าหนดเป็นค าสั่งพิเศษเพิ่มเติมไดเ้อง 

2. NC  โปรแกรมหรือ  จีโคด้โปรแกรม  อาจเรียกโปรแกรมท่ีใชโ้คด้ของ  EIA  และโคด้  
ISO  (EIA  / ISO  Code)   

M-Code  โค้ดพืน้ฐาน 

โค้ด ค าส่ัง 
M00 หยดุโปรแกรมชัว่คราว  แลว้จะท างานต่อเม่ือกดสวทิซ์สั่ง 
M01 หยุดโปรแกรมเม่ือตอ้งการ  (Optional  Stop)  โดยเม่ือจะให้หยุด

ตอ้งกดปุ่ม  Optional  Stop  ท่ีแผงควบคุมของคอนโทรลเลอร์ 
M03 
M04 

ใหส้ปินเดิลหมุนตามเขม็นาฬิกา 
ใหส้ปินเดิลหมุนทวนเขม็นาฬิกา 

M05 หยดุหมุนสปินเดิล 
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M06 สลบัเปล่ียนทูล 
M07 
M08 

เปิดใหน้ ้าหล่อเยน็  (Coolant  2)  ใหไ้หลเป็นละออง  (Mist) 
เปิดใหน้ ้าหล่อเยน็  (Coolant  1)  ใหไ้หลท่วมทูล  (Flood) 

M09 ปิดการไหลของน ้าหล่อเยน็ 
M13 
M14 

ใหส้ปินเดิลหมุนตามเขม็นาฬิกาและเปิดน ้าหล่อเยน็ 
ใหส้ปินเดิลหมุนทวนเขม็นาฬิกาและเปิดน ้าหล่อเยน็ 

M30 จบโปรแกรมแลว้กลบัไปบล็อกแรกหรือท่ีเร่ิมตน้โปรแกรม 
 
5.3.3  โค้ดอืน่  ๆ  ในเวร์ิด 

 โคด้ในแต่ละเวิร์ด  นอกเหนือจาก  G-Code  และ  M-Code  แลว้  สามารถยงัประกอบดว้ย
โคด้อ่ืน  ๆ  อีก  7  ประเภท  คือ 
  1.  เลขท่ีบล็อก  (เลขท่ีบรรทดั)  :  N 
  2.  ต าแหน่งหรือระยะทางความยาว   :  X, Y และ  Z 
  3.  ต าแหน่งจุดศูนยก์ลางวงกลม  :  I,  J  และ  K 
  4.  ความเร็วสปินเดิลและความเร็วตดั :  S  และ  V 
  5.  อตัราป้อน    :  F 
  6.  เลขท่ีทูล    :  T 
  7.  อ่ืน  ๆ     :  B,  D  และ  O  เป็นตน้ 

 
5.3.3.1  เลขทีบ่ลอ็ก  (Block  Number,  Sequence  Number) : N 

 เลขท่ีบล็อกหรือล าดบัค าสั่งต่าง  ๆ  จะเร่ิมดว้ยตวัอกัษร  N  ตามดว้ยตวัเลข  (0  ถึง  9)  
จ านวนตวัเลขอาจมีเพียง  3  ตวั  (3  หลกั)  หรือสูงสุด  999  บล็อก  (N001 ถึง  N999)  ซ่ึงใชใ้น
คอนโทรลเลอร์ยคุแรก  ๆ  เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นยดุนั้นมีหน่วยความจ า  (memory)  นอ้ย 
 ในปัจจุบนัเลขท่ีบล็อกในคอนโทรลเลอร์สามารถก าหนดไดถึ้ง  5  หลกั  (N00001  ถึง  
N99999)  หรือมากกว่า  ท าให้สามารองรับโปรแกรมขนาดใหญ่ของช้ินงานท่ีซับซ้อนท่ีท าจาก
ซอฟทแ์วร์  CAD/CAM  (Computer  Aided  Design/Computer  Aided  Manufacturing)  ได ้
 ในกรณีท่ีมีโปรแกรมจาก  CAM  ท่ีมีขนาดใหญ่หรือมากกว่าหน่วยความจ าของ
คอนโทรลเลอร์  การส่งโปรแกรมอาจใชว้ิธีการ DNC ส่งจากคอมพิวเตอร์บุคคลผา่น RS232 เขา้
คอนโทรลเลอร์ของเคร่ืองจกัรกล  CNC  เพื่อท าการแมชชีนบล็อกตรงจากคอมพิวเตอร์บุคคลได ้
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 การก าหนดเลขท่ีบล็อก  สามารถเร่ิมจากเลข  1,  2,  3,  4….หรือเพิ่มไปยงับล็อกถดัไปคร้ัง
ละหน่ึง  ซ่ึงมีขอ้เสีย  คือ  ท าใหล้ าบากต่อการแกไ้ขโปรแกรมโดยเฉพาะในการแทรกบล็อก  ดงันั้น
ล าดบัท่ีใชจึ้งนิยมให้เพิ่มคร้ังละ  5  เช่น  N0005,  N0015,  N0020,….หรือเพิ่มคร้ังละ  10  เช่น  
N0010,  N0020,  N0030,  N0040….  คอนโทรลเลอร์บางรุ่นตอ้งพิมพ ์ N0005  (ตอ้งมีเลขศูนยส์าม
ตวั)  แทน  N5  มิเช่นนั้นแลว้จะใชไ้ม่ได ้
 ในคอนโทรลเลอร์บางรุ่นเลขท่ีบล็อกไม่จ  าเป็นตอ้งก าหนดให้ทุก  ๆ  บรรทดัแต่จะก าหนด
เฉพาะ  บล็อกท่ีใชอ้า้งอิงในโปรแกรมยอ่ย  หรือ  Subprogram  ดงันั้น จึงควรศึกษาคู่มือการ
โปรแกรมของแต่ละคอนโทรลเลอร์และของแต่ละรุ่น 

5.3.3.2  ต าแหน่ง  หรือ  ระยะทาง  (Dimension) : X  Y Z 
 การเคล่ือนท่ีของทูลจากต าแหน่งปัจจุบนัไปยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการในแนวเส้นตรงหรือเส้น
โคง้วงกลม  (Arc)  สามารถระบุไดโ้ดยใช ้ ตวัเลข  (0  ถึง  9)  ตามทา้ยแกน  X,  Y  และ  Z  (หรือ
โคด้  X,  Y  และ  Z)  โดยมีเคร่ืองหมาย  บวก  (+)  และลบ  (-)  น าหนา้ตวัเลขเพื่อบอกทิศทางตาม
แกนนั้น  ๆ  โคด้ท่ีตอ้งก าหนดค่า  X,  Y  และ  Z  ไดแ้ก่  G00,  G01,  G02  และ  G03  เป็นตน้ 
 คอนโทรลเลอร์  ส่วนมากสามารถป้อนตวัเลขได ้ 4  หลกั  และจุดทศนิยม  3  ต าแหน่ง  
หรือ  อยูใ่นรูป   XXXX.XXX  ดงันั้น  ถา้ใชห้น่วยเป็นมิลลิเมตร  (mm)  ในกรณีน้ี  ค่าต ่าสุดท่ี
เคล่ือนท่ีได ้ (Least  Increment  หรือ  Resolution)  คือ  0.001  มม.  หรือ  1  ไมครอน  (micron  
หรือ    โดย  1  =  10-6  ม.)  และมากสุด  คือ   
9999.999 มม. หรือ 9.9999999 ม.โดยทัว่ไปแลว้ค่าสูงสุดจะถูกก าจดัตามขนาดของโตะ๊หรือขนาด
ของเคร่ืองจกัร  ดงันั้นการเคล่ือนท่ีไดจ้ริงจึงนอ้ยกวา่  9999.999  มม. 
 ในกรณีท่ีใชห้น่วยเป็นน้ิว  จุดทศนิยมท่ีใชจ้ะมี  4  ต าแหน่ง  หรือโปรแกรมใหเ้คล่ือนท่ีได้
ระยะทางต ่าสุดไดค้ร้ังละ  0.0001  น้ิว 
 
 ส าหรับงานท่ีตอ้งการความละเอียดสูงจะมีคอนโทรลเลอร์ท่ีสามารถป้อนจุดทศนิยมได ้ 4  
ต าแหน่งส าหรับหน่วยมิลลิเมตร  เม่ือตอ้งการให้เคล่ือนท่ีไปในแนวแกน  X  เป็นระยะ  425.22  
มม.  และ  Y  เป็นระยะ  -78.936  มม.  ดงันั้นเวร์ิดท่ีตอ้งป้อนส าหรับคอนโทรลเลอร์ท่ีไม่ใชจุ้ด
ทศนิยม  คือ  X 425220  Y –78936 
 ส าหรับคอนโทรลเลอร์ประเภทน้ีถา้ป้อนเป็น  X  42522  (ไม่มีเลขศูนยต์ามทา้ย)  จะท าให้
ไดร้ะยะทางเป็น  42.522  มม.  ซ่ึงไม่ถูกตอ้ง  ดงันั้น  คอนโทรลเลอร์ประเภทน้ีจึงจ าเป็นตอ้งป้อน
ตวัเลขใหค้รบทุกหลกั 
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5.3.3.3  ต าแหน่งจุดศูนย์กลางของวงกลม 
 ต าแหน่งจุดศูนยก์ลางของวงกลมและของส่วนโคง้ของวงกลม  (Arc)  ใชโ้คออร์ดิเนต  I, J  
และ  K  การบอกต าแหน่งใชต้วัเลขตามทา้ยโคออร์ดิเนต  ดงัเช่นของโคออร์ดิเนต  X, Y  และ Z  
โดยมีโคออร์ดิเนต  I  เป็นแกนท่ีขนานกบัแกน  X,  J  ขนานกบัแกน  Y  และ  K  ขนานกบัแกน  Z.    
จีโคด้ท่ีใชคื้อ  G02  และ  G03 

5.3.3.4  ความเร็วสปินเดิล  (Spindle  Speed)  : S  
 ความเร็วสปินเดิล  คือความเร็วของสปินเดิล  ใชต้วัอกัษร  S  ตามดว้ยเลข  เช่น  S1500  
หมายถึงใหค้วามเร็วสปินเดิลเป็น  1500  รอบต่อนาที  (rpm  หรือ  rev/min)  ความเร็วสปินเดิลจะ
นิยมเรียกสั้น  ๆ  วา่          “สปีด”  (Speed)   
 ความเร็วตดั  (Cutting  Speed)  หรือความเร็วผิด  (Surface  Speed)    ใชแ้ทนการก าหนด
ความเร็วสปินเดิลส าหรับงานกลึง  การก าหนดเง่ือนไขการตดัดว้ยความเร็วตดัท่ีคงที  (G96)  จะท า
ใหช่้วยยดือายกุารใชง้านของเล็บมีดหรือมีดตดั  (Cutting  tool)  ของเคร่ืองกลึง  ค่าความเร็วตดั
สามารถป้อนโดยใชโ้คด้  V  เช่น  G96  V225  หมายถึงใหค้วามเร็วตดัคงท่ี  ท่ี  225  ม./นาที  
(m/min)   
 ดงันั้นเม่ือกลึงในต าแหน่งท่ีมีเม่ือเส้นผา่ศูนยก์ลางนอ้ย  เคร่ืองกลึง  CNC  จะปรับให้
ความเร็วสปินเดิลหรือสปีดสูง  และเม่ือกลึงในต าแหน่งท่ีมีเม่ือเส้นผา่ศูนยก์ลางมากจะท าให้
ความเร็วสปินเดิลหรือสปีดต ่า  เพื่อรักษาความเร็วตดัใหค้งท่ี  งานประเภทการเจาะและการควา้นไม่
ใช ้ G96 

5.3.3.5  อตัราป้อน  (Feed rate) : F 
อตัราป้อน  (หรือ ฟีดเรต– Feed rate)  คือความเร็วของการเคล่ือนท่ีของทูลในขณะแมชชีน

ช้ินงาน  หรือเคล่ือนท่ีกลึงลงในช้ืนงานเพื่อกดัหรือกลึงเอาเน้ือช้ืนงานออก  หน่วยของอตัราป้อน  
สามารถก าหนดไดเ้ป็น 

ก. มม./นาที  (mm/min)  หรือ  น้ิว/นาที  (inch/min)  ใชส้ าหรับการกดัและการเจาะค าสั่ง
ท่ีใชคื้อ  G94 

ข. มม./รอบ  (mm/rev)  หรือ  น้ิว/รอบ  (inch/min)  ส าหรับการกลึง  ค าสั่งท่ีใชคื้อ  G95 
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ตัวอย่าง  5.2  การก าหนดค่าอตัราป้อน 

 บลอ็กทีใ่ช้ ค่าอตัราป้อน  ทีไ่ด้ 
ก. G94       G71       F50 50  mm/min 
ข. G95       G70       F0.01 0.01  inch/min 
ค. G95       G71       F0.5 0.5  mm/rev 
ง. G94       G71 

G1    X20    Y30    F180 
X50    F200 

 
180 mm/min 
200  mm/min 

 
5.3.3.6  เลขที่ทูล  : T 

 เลขท่ีทูล  ส าหรับการเลือกใชทู้ลในเคร่ืองแมชชีนน่ิงเซนเตอร์  และเคร่ืองกลึง  CNC  ใช้
ตวัอกัษร  T  ตามดว้ยตวัเลข  โดยทัว่ไปใชร่้วมกบัโคด้การเปล่ียนทูล  (M06)  ตวัอยา่งเช่น  T0102  
และ  T101  เป็นตน้ 

5.3.3.7  อืน่  ๆ 
 ตวัอกัษรอ่ืน  ๆ  แลว้แต่ผูผ้ลิตคอนโทรลเลอร์จะก าหนดเพิ่มเติมข้ึนเอง 
 
5.3.4 โครงสร้างพืน้ฐาน  

จะเห็นวา่  NC  โปรแกรมมีโครงสร้างพื้นฐานแยกไดเ้ป็น  3  ส่วน คือ 
5.3.4.1 ส่วนหวัโปรแกรม  ไดแ้ก่  เคร่ืองหมาย % และช่ือโปรแกรมหมายเลข 
เคร่ืองหมาย  %  เป็นสัญลกัษณ์ของโปรแกรมมาตรฐาน  ISO  โดยเม่ือคอนโทรลเลอร์อ่าน

โปรแกรมท่ีเคร่ืองหมาย  %  คอนโทรลเลอร์จะท าการเปิดหรือปิดหน่วยจดัเก็บขอ้มูล  หรือ  Data  
Storage  ในการเขียนโปรแกรม  offline  หรือการใชค้อมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพิมพโ์ปรแกรมโดยใช้
ซอฟตแ์วร์พิมพใ์ด  ๆ  เช่น  Notepad  และ  Word  ตอ้งใส่เคร่ืองหมาย  %  น้ีท่ีตน้และปลาย
โปรแกรมก่อนส่งเขา้คอนโทรลเลอร์  หรือ  ดาวน์โหลด  (Download) 

ส าหรับการเขียนหรือป้อนโปรแกรมโดยตรงบนคอนโทรลเลอร์  ตวัโปรแกรมจะเร่ิมตั้งแต่
ช่ือโปรแกรมและจบท่ี  M30 
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5.3.4.2  ตวัโปรแกรม  หรือตวั  NC โปรแกรม 
ในบล็อกล าดบัตน้  ๆ  ของตวัโปรแกรมจะเป็นการก าหนดเง่ือนไขต่าง  ๆ  เช่น 
 1. การเลือกหน่วยเป็น  มม.  หรือน้ิว 
 2. การก าหนดใหก้ารโปรแกรมเป็นแบบ  Absolute  หรือ  Increment 

3. การก าหนดเง่ือนไขการกดั  เช่น  ความเร็วสปินเดิล  และเลขท่ีทูลท่ีตอ้งใช ้
 4. การควบคุมทิศทางการหมุนของสปินเดิล  และเปิด/ปิดน ้าหล่อเยน็ 
5.3.4.3 ส่วนทา้ยโปรแกรม  ประกอบดว้ย  M30  และเคร่ืองหมาย  % 
ตวัอยา่งของ  NC  โปรแกรม  ในรูปของ  text  file  ส าหรับเคร่ืองกลึง  CNC  ไดแ้สดงใน

ตารางแถวซา้ยของตารางท่ี  5.3  และค าอธิบายของแต่ละบล็อกในตารางแถวขวา 
 
ตารางที ่5.3  ตวัอยา่งโครงสร้างของเอน็ซีโปรแกรม 

NC  โปรแกรม  ค าอธิบายตวัโปรแกรม 
%  1 สัญลกัษณ์เร่ิมตน้โปรแกรม  (ISO  Code) 
O208475  2 ช่ือโปรแกรมเป็นตวัเลข  (208475)  ตามหลงัอกัษรโอ  (O)  
N1  G90  G71  3 บล็อกท่ี  1  ค าสั่ง  absolute  coordinate  (G90) และใชห้น่วย

เป็น  มม.  (G71) 
N2  G97  4 บล็อกท่ี  2  ใหส้ปินเดิลหมุนดว้ยความเร็วคงท่ี 
N3  (FACING)  5 บล็อกท่ี  3  ขอ้ความอธิบายกระบวนการหรือหมายเหตุ 
N4  S12000  T0203  6 บล็อกท่ี  4  ให้ความเร็วสปินเดิลเป็น  2000  rpm  และใชทู้ล

เลขท่ี  203 
N5  M3  7 บล็อกท่ี  5  ใหส้ปินเดิลหมุนตามเขม็นาฬิกา 
N6  G0  X0  Z0.1  8 บล็อกท่ี  6  วิ่ง  rapid  จากต าแหน่งปัจจุบนัเป็นเส้นตรงไป

ต าแหน่ง  X=0,Z=0.1 
N7  M8  9 บล็อกท่ี  7  เปิด  coolant   
N8  G95  10 บล็อกท่ี  8  ก าหนดใหใ้ชค้่าฟีดเป็น  mm/rev 
G1  X0  Z-0.5  
F0.1 

 11 แมชชีนเป็นเส้นตรงไปถึงต าแหน่ง  X=0,Z=-0.5  ดว้ยค่าฟีด  
0.1  mm/rev 

X20  12 แมชชีนเป็นเส้นตรงต่อไปถึงต าแหน่ง  X=20  (Z  ยงัคงเท่ากบั  
-0.5) 
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Z-25  13 แมชชีนเป็นเส้นตรงต่อไปถึงต าแหน่ง  Z = -25 (X = 20  
เหมือนเดิม) 

N22  M9  14 บล็อกท่ี  22  ปิด  coolant 
N23  G26  15 บล็อกท่ี  23  วิง่กลบัไปต าแหน่งเปล่ียนทูล 
N24  
(EXTERNAL) 

 16 บล็อกท่ี  24  ขอ้ความอธิบายกระบวนการ 

G96  17 ก าหนดใหค้วามเร็วตดัคงท่ี  (m/min) 
V150  T0303  18 ใหค้วามเร็วตดัเป็น  150  m/min  และใชทู้ลเลขท่ี  303 
G0  X60  Z0  M8  19 วิ่ง  rapid  ไปต าแหน่ง  X  =  60,  Z  =  0  และเปิด  coolant  

(M8) 
G1  Z-100  F0.2  20 แมชชีนเป็นเส้นตรงไปถึงต าแหน่ง  X = 60, Z = -100  ดว้ยค่า

ฟีด  0.2  mm/rev 
X62  21 แมชชีนเป็นเส้นตรงต่อไปถึงต าแหน่ง  X = 62  (Z  ยงัคงเท่ากบั  

-100) 
N27  M9  M5  22 บล็อกท่ี  27  ปิด  coolant  (M9)  และหยดุสปินเดิล  (M5) 
G26  23 วิง่กลบัไปต าแหน่งเปล่ียนทูล 
M30  24 จบโปรแกรม 
%  25 สัญลกัษณ์ส้ินสุดโปรแกรม  (ISO  Code) 
  หมายเหตุ 
 เม่ือศึกษารายละเอียดจากตารางท่ี  5.3  จะพบวา่ส าหรับคอนโทรลเลอร์บางรุ่น 
 1.  เราไม่จ  าเป็นตอ้งก าหนดเลขท่ีบล็อก  (N)  ทุกบรรทดั  เช่น  ท่ีค  าอธิบายล าดบัท่ี  11  ถึง  
13 และ  17  ถึง  24  (ในตารางแถวขวา) 
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ตัวอย่าง  5.1  การป้อนเลขที่บลอ็ก 

เดิม หรือ 
N6  G0  X0  Z0.1 
N7  M8 
N8  G95 
N9  G1  X0  Z0.1 
N10  X20 

G0  X0  Z0.1 
M8 
G95 
G1  X0  Z0.1 
X20 

 
 2.  โคด้บางตวัจะเรียกวา่เป็น  “โมเดิล”  (Modal)  โคด้เหล่าน้ีจะยงัคงมีผลต่อเน่ืองต่อ  ๆ  
ไปในโปรแกรม  โดยไม่ตอ้งเรียกหรือเขียนซ ้ า  จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน  โคด้
เหล่าน้ีจะระบุอยูใ่นคู่มือการเขียนโปรแกรม  (Programming  Manual)  ของแต่ละคอนโทรลเลอร์  
ตวัอยา่งของโคด้เหล่าน้ีไดแ้ก่  S, F, M3, M4, M5, G0, G1, G20, G21, G90, G91  ฯลฯ 
 3.  ไม่จ  าเป็นตอ้งใหค้่า  X, Y, Z  ทั้งหมด  สามารถใชเ้ฉพาะโคออร์ดิเนตท่ีเปล่ียนค่าไปจาก
เดิมได ้ และไม่ตอ้งใส่  จีโคด้  (G1)  ซ ้ า  เช่น  ในค าอธิบายล าดบัท่ี  12  และ  13  เป็นตน้  โคด้  G1  
เรียกวา่เป็น  “โมเดิล” 
 

ตัวอย่าง  5.2  การป้อนโคออร์ดิเนต 

เดิม หรือ 
N9  G1  X0  Z-0.5 
N10  G1  X20  Z-0.5 
N11  G1  X20  Z-25 
N12  G1  X28  Z-25 
N13  G1  X32  Z40 

G1  X0  Z-0.5 
X20 
Z-25 
X28 
X32  Z40 

 
 4.  เราสามารถเขียนค าสั่ง  G  และ  M  บล็อกเดียวกนัได ้  เช่น  ในค าอธิบายล าดบัท่ี  19  
และ  22  เป็นตน้  แต่จะมีจ านวนจ ากดั  เช่น  ในหน่ึงบล็อกจะไดโ้คด้เอ็มสูงสุดจ านวน  3  ตวั  และ
โคด้จี  จ านวน  2  ตวั  เป็นตน้ 
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ตัวอย่าง  5.3  การป้อนเอม็โค้ด 

เดิม หรือ 
N5  M3 
N10  M8 

 
N5  M3  M8 

 
 

ตัวอย่าง  5.4  การป้อนโค้ดต่าง  ๆ 

เดิม หรือ 
N10  G97 
N20  G0  X0  Z2 
N30  F0.1 
N40  S1400 
N13  T9 
N60  M3 
N70  M7 

 
 
 
 
 
 
N10  G97  G0  X0  Z2  F0.1  S1400  T9  M3  M7 

 
 5.  โคด้บางตวัจะถูกก าหนดข้ึนเองเม่ือเร่ิมโปรแกรม  หรือเป็น  “ดิฟอลท”์  (Default  หรือ  
Self  Start)  เช่น  G90,  G71  และ  G95  ส าหรับเคร่ืองกลึง  และ  G90,  G71  and  G94  ส าหรับ
เคร่ืองกดั  ดงันั้น  ถา้ใชเ้ง่ือนไขตามดิฟอลท์  โคด้เหล่าน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งป้อนก็ได ้  โดยในคู่มือการ
โปรแกรม    (Programming  Manual)  ของแต่และคอนโทรลเลอร์จะมีระบุโคด้ประเภทน้ีไว ้

ตัวอย่าง  5.5  การป้อนทีเ่ป็น  Default  ของเคร่ืองกดั 

เดิม หรือ 
N10  G90 
N20  G71 
N30  G94 
N40  G0  X20  Y10  Z10 
N50  G1  X20  Y10  Z-1  F100 

 
 
 
N10  G0  X20  Y10  Z10 
N20  G1  Z-1  F100 
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สรุปสาระส าคญั 
 ระบบควบคุมของเคร่ืองจกัร CNC  จะอ่านโปรแกรมซีเอ็นซี และเปล่ียนขอ้มูลท่ีไดรั้บเป็น
สัญญาณควบคุมส าหรับเคร่ืองจกัร CNC  ท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้   โดยท่ีการสร้างโปรแกรมซีเอน็ซีจะ
ถูกก าหนดโดยบริษทัผูผ้ลิตระบบควบคุมภายใตแ้นวทางท่ีเป็นมาตรฐาน 
 โปรแกรม  ( Program )  หมายถึง  การรวมกนัของบล็อกหลาย ๆ  บล็อกท่ีเขียนตามล าดบั
ขั้นตอนในการท างานตามท่ีก าหนดไว ้  ในตวัโปรแกรมจะประกอบดว้ยค าสั่งท่ีเก่ียวกบัการท างาน
และค าสั่งท่ีช่วยในการท างาน   เช่น  ค  าสั่งการเคล่ือนท่ีเร็ว   ( G00 )   ค าสั่งในการเคล่ือนท่ีแนว
เส้นตรง (  G01 )  เป็นตน้  ส่วนค าสั่งช่วยในการท างานประกอบดว้ย   ค  าสั่งท่ีท าใหเ้พลาสปินเดิล
หมุน     ( Spindle Speed )  ค  าสั่งการเคล่ือนท่ีของชุดทูล ( Feed  rate )  เป็นตน้   
 โปรแกรมเอน็ซี  ( หรือ  NC Program)  จะมีลกัษณะเหมือนกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทัว่ไป             โดยประกอบดว้ยหลายบรรทดั   ในแต่ละบรรทดัประกอบดว้ยค าสั่งต่าง  ๆ  ส าหรับ  
NC  โปรแกรมมีศพัทเ์รียกเฉพาะเม่ือเทียบกบัโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ทัว่ไป 
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แบบฝึกหัด 
หน่วยที ่ 5  องค์ประกอบและโครงสร้างของโปรแกรม 

 
ตอนที ่1 จงเติมค าตอบให้สมบูรณ์    
1. โคด้ต่าง ๆ ท่ีใชใ้น โปรแกรม  NC   นั้นส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท  ดงัน้ี 
 

 

 

 

2. N10   G91   F0.4   S1500   T1  M4   จากบล็อก ท่ีกล่าวมาน่ีจะมี ก่ี Word ไดแ้ก่ อะไรบา้ง           

 

 

 

 

3. จงบอกมาตรฐานต่าง ๆ  ของ G – Code ท่ีใชง้านกบัเคร่ืองจกัร CNC ใชม้าตรฐานอะไรบา้งใน
การเขียน NCโปรแกรม        

 

 

 

 

4.  ค าสั่ง G04   Dwell  ใชส้ าหรับ    
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5.  ค าสั่ง M30  ใชส้ าหรับ       

 

 

 

 
6. ปัจจุบนันั้นคอนโทรลเลอร์ท่ีก าหนดตวัเลขไดถึ้ง 5 ตวั ( N00001 – N99999 ) หรือมากกวา่  เพื่อ
ประโยชน์อะไร 
 

 

 

 

 

7. เพราะเหตุใดการก าหนดเลขท่ีบล็อกควรจะเร่ิมท่ีละ 5 หรือ10 บล็อก  เช่น   N05 , N10 , N15  

 

 

 

 

8. อตัราป้อน  ( Feed rate  ) คือ และใชห้น่วยในการท างานอะไรบา้ง         
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9. โครงสร้างของโปรแกรมพื้นฐานจะแยกไดเ้ป็นก่ีส่วนและประกอบไปส่วนต่าง ๆ อะไรบา้ง                    
 

 

 

 

10. ค าสั่งหรือค่า  ดิฟอลท์ ( Default  หรือ   Self  Start )นั้น   หมายถึง 
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ตอนที ่2 จงเลอืกค าตอบที่ถูกทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว 
 
1 . ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวไดถู้กตอ้ง 

ก. โปรแกรมจะประกอบไปดว้ยบล็อกตั้งแต่หน่ึงบล็อกข้ึนไป 
ข. โปรแกรมเอน็ซี  ( NC  Program )   คือ   อนุกรม (  Series )  ของค าสั่ง  ( code  

instructions )  ต่าง ๆ  
ค. บรรทดั ( Block )    คือ  กลุ่มค าสั่งต่าง ๆ ท่ีประกอบไปดว้ยตวัอกัษร (  Letter ) ตวัเลข 

( Numbers ) และเคร่ืองหมาย ( Symbol )   
ง.  ถูกทุกขอ้ 

 

2. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ถูกต้อง  
ก. เวร์ิดจะประกอบไปดว้ยตวัเลขอยา่งเดียว 
ข. บล็อกประกอบไปดว้ยเวิร์ดตั้งแต่หน่ึงเวิร์ดข้ึนไป 
ค. แต่ละบรรทดัหรือบล็อกจะประกอบไปดว้ยหลาย ๆ เวร์ิด 

 ง.    ไม่มีขอ้ใดผดิ 
 
3. โคด้ต่าง ๆ ท่ีใชใ้น  โปรแกรม  NC แบ่งออกเป็นก่ีประเภท  
 ก.    2 ประเภท     ข.    3 ประเภท 
 ค.    4 ประเภท     ง.    5 ประเภท 

 
4.  โคด้ค าสั่งเพื่อใชใ้นการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองจกัร CNC   เพื่อใหไ้ดข้นาดหรือรูปทรงคณิตตามแบบ
ท่ีตอ้งการเรียกวา่โคด้  

ก. โคด้ค าสั่งการควบคุมของโปรแกรม 
ข. โคด้ค าสั่งทางเทคนิค 
ค. โคด้ค าสั่งทางเรขาคณิต 
ง.   โคด้ค าสั่งทางการเคล่ือนท่ี 
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5. โคด้ค าสั่งเพื่อใชใ้นการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองจกัรCNC  
ก. โคด้ค าสั่งการควบคุมของโปรแกรม 
ข. โคด้ค าสั่งทางเทคนิค 
ค. โคด้ค าสั่งการเปล่ียนแปลงสถานะ 
ง. โคด้ค าสั่งส าหรับการเคล่ือนท่ี 

 
6. ค าสั่งทางเรขาคณิตส่วนใหญ่จะใชเ้ป็นตวัอกัษรใด 

ก.  N              ข. S              ค.   X   ง.  Q  
 
7. G – Code  ตามมาตรฐาน DIN66 025  ส่วนใหญ่มา จากประเทศใด   

 ก.   องักฤษ  ข.   สหรัฐอเมริกา ค.   ญ่ีปุ่น  ง.   เยอรมนั
   

8. ขอ้ใดกล่าวผดิ 
      ก. M05   เป็นการเปล่ียนทูล 
 ข. M08   เป็นการเปิดน ้าหล่อเยน็ 
 ค. M30   เป็นการจบโปรแกรม                                  
 ง. M00    เป็นการหยดุโปรแกรมชัว่ขณะ 
 
9. ความเร็วฟีด  (  หรือ  ฟีดเรต  -  Feed rate  )  คือ   
      ก.   ความเร็วของการเคล่ือนท่ีทูล 
 ข.  ความเร็วรอบของเพลาสปินเดิล 
 ค.  ความเร็วในการท างานเสร็จ                                  
 ง.   ความเร็วในการเคล่ือนท่ีทูลขณะแมชชีน 
 
10. โปรแกรมมาตรฐาน  ISO  จะข้ึนตน้ส่วนหวัและ ส่วนทา้ยของโปรแกรมนั้นดว้ยเคร่ืองหมายใด. 
 ก.  %        ข.               ค.                ง.  


