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พืน้ฐานการเขียน
โปรแกรมซีเอน็ซี



กล่าวน า
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เพ่ือเครื่องจกัรกลซีเอน็ซีแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็น เครื่องเจาะซีเอน็ซี 
(CNC Drilling Machine)เครื่องกลึงซีเอน็ซี (CNC Turning Machine) เครื่องกดั
ซีเอน็ซี (CNC Milling Machine) รวมทัง้เครื่องจกัรกลอ่ืนๆ ท่ีควบคมุด้วย
ระบบซีเอ็นซี จะไม่สามารถท างานได้ถ้าหากไม่มีการป้อนข้อมูลโปรแกรม
ซีเอ็นซีเพ่ือควบคุมการท างานของเครื่องจกัรกลซีเอ็นซีดงักล่าว จากท่ีได้
กล่าวมาแล้วตัง้แต่ต้น ระบบซีเอ็นซีเป็นระบบท่ีควบคุมการท างานด้วย
คอมพิวเตอรซ่ึ์งต้องท าการเขียนโปรแกรมก่อนเพ่ือประมวลผลและควบคุม
การท างานของเครื่องจกัรกลต่อไป
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การสร้างโปรแกรมซีเอน็ซี

ระบบควบคุมของเครื่องจกัรกลซีเอ็นซี มีหน้าท่ีควบคุมการ
ท างานของเครื่องจกัรกลซีเอน็ซีตามขัน้ตอนของโปรแกรมซ่ึงถูกก าหนด
ไว้จากผู้เขียนโปรแกรม โดยช่างผู้ควบคมุหรือผู้เขียนโปรแกรมจะท าการ
ป้อนข้อมูลเข้าไปในระบบควบคุม จากนัน้ ระบบควบคมุจะประมวลผล
และเป ล่ียนข้อมูลใ ห้ เ ป็นสัญญาณเพื่ อควบคุมการท างานของ
เครื่องจกัรกล ดงันัน้การสร้างโปรแกรมซีเอน็ซีจะถกูก าหนดขึ้นมาจาก
บริษทัผู้ผลิต ซ่ึงมีรปูแบบท่ีแตกต่างกนัออกไปแต่จะอยู่ภายใต้มาตรฐาน
ท่ีเหมือนกนั



ตารางท่ี ผู้เขียนโปรแกรมซีเอ็นซีต้อง
ศึกษาคู่มือเครื่องจกัรซีเอ็นซีก่อนท าการเขียน
โปรแกรมจะช่วยลดความผิดพลาดได้เป็นอย่างดี
ตารางการท างานรวมถึงแบบงานกมี็ความส าคญั
ส าหรับโปรแกรมซีเอ็นซีเป็นอย่างมาก เช่น
ตารางความเรว็รอบ ตารางอตัราป้อน ฯลฯ ของ
เครื่องจกัรเหล่าน้ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้การตัด
เฉือนช้ินงานมีประสิทธิภาพ ท าให้รู้ว่ามีขัน้ตอน
การท างานเป็นอย่างไร ส าหรับการสร้าง
โปรแกรมซีเอน็ซีจะต้องค านึงถึงขัน้ตอนการตดั
เฉือนช้ินงานเสมอ ถึงแม้เป็นแบบงานเดียวกนั 
แต่ขัน้ตอนการท างานอาจแตกต่างกนั อย่างไรก็
ตามผลท่ีได้กคื็อช้ินงานตามแบบ
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การเภาษาซีเอ็นซี เป็นการก าหนดว่าจะต้องท าการเขียน
โปรแกรมอย่างไร ดงันัน้รายละเอียดและรหสัต่างๆ จึงถกูก าหนดขึ้น
เป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยท าการเขียนขึ้นเป็นบล็อก (Blocks)หรือ
บรรทดันัน่เอง ใน 1 Block จะประกอบไปด้วยรหสัอยู่หลายตวั ซ่ึงเป็น
ตวัเลขหรือตวัอกัษรรวมกัน ดงันัน้ ในการเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี
ส าหรบัช้ินงาน 1 ช้ิน จะประกอบไปด้วยจ านวนหลาย Blocks ย่ิงมี
ขัน้ตอนการท างานมากเท่าไหร่จ านวน Blocks กจ็ะเพ่ิมขึน้ตามล าดบั 
การเขียนโปรแกรมซีเอน็ซีในแต่ละ Block จะประกอบไปด้วยรหสัต่างๆ
ดงัน้ี

ภาษาโปรแกรมซีเอน็ซี



N หมายถึง ล าดบัท่ีของ Blocks หรือ บรรทดัท่ี
G หมายถึง ค าสัง่การเคลื่อนท่ีแบบต่างๆ เช่น เคล่ือนท่ีเรว็

เคลื่อนท่ีช้า เคลื่อนท่ีแนวเส้นตรง เคลื่อนท่ีแนวเส้นโค้ง เป็นต้น
X หมายถึง พิกดัแนวแกน X
Y หมายถึง พิกดัแนวแกน Y
Z หมายถึง พิกดัแนวแกน Z
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ในแต่ละ Block ไม่จ าเป็นต้องเขียนรหสัครบทุกค่ากไ็ด้ เช่น เครื่องกลึง
จะไม่มีแกน Y ในการควบคมุกไ็ม่จ าเป็นต้องเขียน หรือความเรว็รอบ และ
อตัราป้อนอาจเขียนเป็น Block เร่ิมต้น
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I, J, K จะใช้กรณีการเคลื่อนท่ีแนวเส้นโค้ง หรือสามารถใช้ R แทนได้
F หมายถึง ความเรว็ของอตัราป้อนท่ีใช้ (Feeds)
S หมายถึง ความเรว็ของ Spindle
T หมายถึง เครื่องมือตดั (Tools)
M หมายถึง ค าสัง่ท่ีใช้ควบคมุเครื่องจกัร
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ค าส่ังเบ้ืองต้นในการเขยีน
โปรแกรมซีเอน็ซี

ค าสัง่ท่ีใช้เขียนโปรแกรมซีเอน็ซีนัน้จะประกอบรวมอยู่ภายใน Blocks 
ต่างๆ ซ่ึงจะใช้รหสัรวมกบัตวัเลข เช่น N01 N02 G00 G01 เป็นต้น โดยรหสั
เหล่าน้ีมีความหมายแตกต่างกันออกไปจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาและเข้าใจ
ความหมายของรหสัต่างๆ เหล่าน้ีก่อนท าการเขียนโปรแกรมซีเอน็ซี



การเร่ิมต้นเขียนโปรแกรมซีเอน็ซีนัน้จะต้องก าหนดวิธีการ
เคล่ือนท่ีว่าเป็นการเคล่ือนท่ีชนิดใด เน่ืองจากต้องใช้ในการอ้างอิง
ระยะทางขณะท าการเขียนโปรแกรมซีเอน็ซี ส าหรบั G90 เป็นค าสัง่
เคล่ือนท่ีแบบสมับรูณ์ โดยจะอ้างอิงจากจดุก าเนิด (Origin) หรือจดุ
ศนูยศ์นูย ์(0, 0) เสมอไม่ว่าจะอยู่ ณ ต าแหน่งใด ดงัรปู

รปู แสดงการเคลื่อนท่ี
แบบสมับรูณ์ G90
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การวางผงัแบบตาราง (Grid Layout)

1.
ค าสัง่เคลื่อนท่ีแบบสมับรูณ์ (Absolute Coordinate : G90)1.



ส าหรบั G91 เป็นค าสัง่การเคล่ือนท่ีแบบต่อเน่ือง ใช้เขียน
เมื่อเร่ิมต้นโปรแกรมเพ่ือก าหนดวิธีการเคล่ือนท่ี โดยระยะทางการ
เคล่ือนท่ีแต่ละต าแหน่งนัน้จะอ้างอิงจากต าแหน่งสุดท้ายท่ีผ่านมา
เป็นจดุเร่ิมต้น (0, 0) ดงัรปู 
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รปู แสดงการเคลื่อนท่ี
แบบต่อเน่ือง G91

ค าสัง่เคล่ือนท่ีแบบต่อเน่ือง (Incremental Coordinate : G91)2.



G00 X30   Y50 หมายถึง เคลื่อนท่ี
เรว็ไปต าแหน่ง X30 Y50 เป็นต้น
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ค าสัง่เคลื่อนท่ีเรว็ (G00)3.

เมื่อต้องการให้เครื่องจกัรกลซีเอน็ซีเคลื่อนท่ีอย่างรวดเรว็ 
จะใช้ค าสัง่ G00 เพื่อสัง่ให้เครื่องมือต่างๆ ไปยงัต าแหน่งท่ีต้องการ
ด้วยอตัราการเคลื่อนท่ีเรว็ โดยเมื่อใช้ค าสัง่เคลื่อนท่ีเรว็จะต้องระบุ
เง่ือนไขเข้าไปด้วย ว่าจะเคล่ือนท่ีไปต าแหน่งใด เช่น
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เป็นการเคล่ือนท่ีเมื่อมีการตดัเฉือนช้ินงานซ่ึงต้องท าการตดั
เฉือนอย่างช้า ตามค่าอตัราป้อน (Feeds) ท่ีได้ก าหนด โดยใช้ค าสัง่ G01 
ซ่ึงต้องก าหนดต าแหน่งท่ีส้ินสดุของการเคล่ือนท่ีในบรรทดันัน้ เช่น 

G01  X40  Y80 Z-10 หมายถึง การเคลื่อนท่ีแนวเส้นตรงตาม
อตัราป้อนไปยงัต าแหน่ง X40  Y80  Z-10 เป็นต้น ซ่ึงปกติแล้วจะเรียกใช้
เพ่ือให้เคล่ือนท่ีตดัเฉือนช้ินงาน

ค าสัง่เคลื่อนท่ีแนวเส้นตรงตามอตัราป้อน (G01)4.



การตดัเฉือนช้ินงานบอ่ยครัง้ท่ีจ าเป็นต้องเคล่ือนท่ีโค้งเราจะใช้
ค าสัง่ G02 เพ่ือท าการตดัเฉือนช้ินงานตามเขม็นาฬิกา ดงัรปู
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รปู แสดงการเคลื่อนท่ีแนวเส้นโค้ง G02

ค าสัง่เคล่ือนท่ีแนวเส้นโค้งทวนเขม็นาฬิกา (G03)5.



14

ค าสัง่เคล่ือนท่ีแนวเส้นโค้งทวนเขม็นาฬิกา (G03)6.

G03 เป็นค าสัง่ส าหรบัการเคลื่อนท่ีแนวเส้นโค้งโดยมีทิศทาง
ทวนเขม็นาฬิกา เพ่ือให้เครื่องมือตดัท าการตดัเฉือนได้ตรงตามแบบ
งาน ดงัรปู

รปู แสดงการเคลื่อนท่ีแนวเส้นโค้ง G03



การเขียนโปรแกรมซีเอน็ซีเบ้ืองต้น
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การเคลื่อนท่ีแนวเส้นตรง
1.

การเคลื่อนท่ีแนวเส้นโค้ง
2.

การตดัเฉือนช้ินงานต่างๆ นัน้ไม่ว่าจะมีรปูร่างซบัซ้อนมากน้อย
ขนาดไหน ลกัษณะการเคลื่อนท่ีเพื่อใช้ตดัเฉือนนัน้มกัจะมีการเคลื่อนท่ี
เพียง 2 แบบ คือ การเคลื่อนท่ีแนวเส้นตรง และการเคลื่อนท่ีแนวเส้นโค้ง


