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บทที่ 5 รหัสที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม CNC 

 

 

องค์ประกอบของโปรแกรม NC 

หมวดหมู่ของรหัส NC 

ข้อแนะน าในการเขยีนโปรแกรมทัว่ไป  

การเขยีนโปรแกรมการเคลือ่นที่เป็นแนวเส้นตรง (Linear Interpolation) 

การเขยีนโปรแกรมการเคลือ่นที่เป็นแนวเส้นโค้ง (Circular Interpolation) 

การเขยีนโปรแกรมเคลือ่นทีเ่ร็ว (Rapid Traverse) 

การเขยีนโปรแกรมแบบวฐัจกัร (Canned Cycle) 

การเขยีนโปรแกรมย่อย (Subprogram Programming) 

การเขยีนโปรแกรม Polar (Polar Programming) 

การกลบัสู่ต าแหน่ง Home (Homing) 

การใช้รหัสการชดเชยเคร่ืองมอืตัด 

การใช้รหัสสัดส่วนและการหมุน 

การใช้รหัสชดเชยความยาวเคร่ืองมอืตัด 

การใช้รหัสปรับการหักล้างเคร่ืองมอืตัด 
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องค์ประกอบของโปรแกรม NC 

โครงสร้างของ โปรแกรมโดยทัว่ไป แบ่งเป็น  2 ประเภท คือ  รหสัที่ก  าหนดเสน้ทางเคร่ืองมือ ตดั (เช่น
พกิดัร่วมแกน X, Y และ Z) และรหสัทีใ่ชก้บัเคร่ืองมือกลจ าเพาะ (เช่น การเปิดหรือปิดเพลาหมุน) แต่ละรหสัถูก
ตั้งในรูปแบบที่คอมพวิเตอร์สามารถเขา้ใจ 

โปรแกรม NC ประกอบดว้ยบรรทดั (เสน้) ของรหสั จ  านวนสูงสุดของบรรทดัต่อโปรแกรมถูกจ ากดั
โดยพื้นที่ความจ า (RAM) บนคอมพวิเตอร์ ถา้จ  าเป็นคุณสามารถเช่ือมโปรแกรมเขา้ดว้ยกนัเพือ่สร้างโปรแกรม
ส่วนขนาดใหญ่มาก 

แต่ละบรรทดัมีค  ามากมาย โดยค า NC ค าหน่ึง  คือ รหสัที่หมายถึงตวัอกัษร ( Address Characters) และ
ตวัเลข มีตวัอกัษรหลายหมวดหมู่ที่ถูกใชใ้นโปรแกรม NC ส าหรับเคร่ืองแมทชีนน่ิงเซ็นเตอร์ proLIGHT (ดู
หมวดหมู่ของรหสั NC) 

แต่ละบรรทดัของรหสั NC ระบุการเคล่ือนที่ของเคร่ืองมือตดับนเคร่ืองแมทชีนน่ิงเซ็นเตอร์และเง่ือนไข
ต่างๆ ที่สนบัสนุนการเคล่ือนที่ดงักล่าว ตวัอยา่ง เช่น รหสั NC 

N0 G90 G01 X.5 Y1.5 Z0 F1 

ถา้เคร่ืองมือกลถูกตั้งเป็นหน่วยน้ิว ความหมายในบรรทดัน้ี คือ 
N0 คือ ตวัเลขล าดบับรรทดัส าหรับโปรแกรม   บรรทดั 0 เป็นบรรทดัแรกในโปรแกรม 
G90 ระบุว่าพิกดัร่วมเป็นแบบสมบูรณ์ถูกใชเ้พ่ือก าหนดต าแหน่งเคร่ืองมือตดั 
G01 ระบุการเคล่ือนท่ีเป็นแนวเส้นตรง 
X.5 ระบุต าแหน่งปลายทางของแกน X เป็น 0.5’’ 
Y1.5 ระบุต าแหน่งปลายทางของแกน Y เป็น 1.5’’ 
Z0 ระบุต าแหน่งปลายทางของแกน Z เป็น 0’’ เคร่ืองมือตดัจะเคล่ือนท่ีไปท่ีต าแหน่งพิกดัร่วม

สมบูรณ์ (0.5, 1.5, 0) 
F1 ระบุอตัราการป้อน 1 น้ิวต่อนาที ซ่ึงเป็นความเร็วท่ีเคร่ืองมือตดัจะเดินหนา้ไปท่ีจุดพิกดัร่วม 

หมวดหมู่ของรหัส NC 

มีหมวดหมู่ของรหสั NC มากมายที่ถูกใชส้ าหรับการเขียนโปรแกรม ที่ใชก้บั เคร่ืองแมทชีนน่ิงเซ็นเตอร์ 
proLIGHT แต่ละหมวดหมู่ถูกระบุเป็นตวัอกัษรที่มีความหมายพเิศษ ดา้นล่าง  คือ  รายการตวัอกัษรที่ ใชก้บั
เคร่ืองแมทชีนน่ิงเซ็นเตอร์ proLIGHT 

/ ขา้ม  แบบเลือกใช ้
\ ขา้ม  
% ศูนยก์ลางโคง้เพ่ิมข้ึน ( Fanuc) 
N เลขบรรทดั  
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O โปรแกรมยอ่ย  เร่ิมท่ีตวัเลขบรรทดั 
G รหสั ท างาน 
X พิกดัการเคล่ือนท่ีแกน  X 
U แกนเส้นตรงท่ีเพ่ิมข้ึน และขนานกบัแกน X (ใชข้นาดแบบสมบูรณ์) 
Y พิกดัการเคล่ือนท่ีแกน Y 
V แกนเส้นตรงท่ีเพ่ิมข้ึน และขนานกบัแกน Y (ใชข้นาดแบบสมบูรณ์) 
Z พิกดัการเคล่ือนท่ีแกน Z 
W แกนเส้นตรงท่ีเพ่ิมข้ึน และขนานกบัแกน Z (ใชข้นาดแบบสมบูรณ์) 
A พิกดัร่วมแกน A (ดูต าแหน่งการหมุนจากรายละเอียดในบทท่ี 6) 
I ระยะจากจุดศูนยก์ลางถึงเส้นโคง้ ในแนวแกน X (การเคล่ือนท่ีเป็นแนวเส้นโคง้) 
J ระยะจากจุดศูนยก์ลางถึงเส้นโคง้ ในแนวแกน Y (การเคล่ือนท่ีเป็นแนวเส้นโคง้) 
K ระยะจากจุดศูนยก์ลางถึงเส้นโคง้ ในแนวแกน Z (การเคล่ือนท่ีเป็นแนวเส้นโคง้) 
R รัศมี ของเส้นโคง้ ส าหรับการเคล่ือนท่ีเป็นแนวเส้นโคง้ และต าแหน่งท่ีเร่ิมเจาะ 
Q ความลึกของการเจาะ  ส าหรับรหสัวฐัจกัรการเจาะ 
H เลือก บรรทดัการเร่ิมโปรแกรม / การหกัลา้งความยาวของเคร่ืองมือตดั 
D ค่าหกัลา้งการ ชดเชย 
L ท าซ ้ าก่ีคร้ังในการใชโ้ปรแกรมยอ่ย 
F อตัราการป้อนเป็นน้ิวต่อนาที  หรือเวลาแช่ (Dwell Time) 
S ความเร็วของเพลาหมุน  
T เคร่ืองมือตดั 
M รหสัช่วยท างาน 
P หมายเลขโปรแกรมยอ่ย 
; เป็นการเนน้ (วงเลบ็เปิดใชไ้ดก้บัทุกอยา่ง) 
$ โปรแกรมรัน  ดว้ยจุดศูนยก์ลางเส้นโคง้แบบสมบูรณ์ 

Optional Skip ( / ) (ข้าม แบบเลือกใช้) 

รหสัขา้ม แบบเลือกใช ้ท าใหคุ้ณเลือกที่จะขา้มบรรทดัของรหสัไดใ้นขณะที่โปรแกรม NC ก าลงัท างาน 
ตรวจใหแ้น่ใจวา่ไดท้  าใหต้วัแปร Optional Skip ในกล่องตอบโต ้ Run Settings ท างานแลว้  จึงใส่เคร่ืองหมาย / 
หนา้บรรทดัที่คุณตอ้งการขา้ม เม่ือรหสั Optional Skip ถูกปิด เคร่ืองหมาย / จะถูกละเลยและบรรทดัของรหสัจะ
ถูกท าใหท้  างาน เม่ือรหสั Optional Skip ถูกเปิด เคร่ืองหมาย / จะถูกยอมรับและบรรทดัของรหสัจะถูกขา้มไป 
ถา้คุณใส่ตวัเลขหลงัรหสั  Optional Skip โปรแกรมจะท าใหบ้รรทดัท างาน ตวัอยา่ง  เช่น /5G28; ระบุใหไ้ปที่ 
Home เม่ือท างานผา่นไป 5 บรรทดั 

Skip ( \ ) (ข้าม) 
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รหสั Skip ท  างานเหมือน Optional Skip แมต้วัแปร Optional Skip จากกล่องตอบโต ้Run Settings จะไม่
ท างาน 

เลขบรรทัด (รหัส N) 
รหสั N ระบุตวัเลขตามล าดบัของบรรทดัในโปรแกรม NC การใชร้หสั N ไม่ใช่รหสับงัคบัแต่เม่ือคุณใช้

รหสั N รหสั N ตอ้งเป็นตวัอกัษรแรกของแต่ละบรรทดัในโปรแกรม เลือก Renumber จากเมนูแกไ้ขเพือ่ก าหนด
ตวัเลขใหม่ หรือเอารหสั N ออก 

หมายเลขโปรแกรมย่อย (รหัส O) 
รหสั O แทนที่รหสั N ในบรรทดัเม่ือโปรแกรมยอ่ยเร่ิมตน้ขึ้นและแสดงการเร่ิมของโปรแกรมยอ่ย 

บรรทดัแรกในโปรแกรมยอ่ยเท่านั้นที่ควรมีรหสั O 

G รหัสท างาน (รหัส G) 
รหสั G มีผลก่อนการเคล่ือนที่ รหสั G มีขอ้มูล เช่น ประเภทของการตดั การวดัแบบสมบูรณ์ มีการหยดุ

ชัว่คราวเพือ่ใหผู้ป้ฏิบติัการเขา้แทรกแซง และอ่ืนๆ 
รหสั G ที่โปรแกรมควบคุม proLIGHT สนบัสนุนอยูใ่นหลายกลุ่ม  เช่น การเคล่ือนที่ หน่วย การเลือก

พื้นที่ราบ รอ แบบวฐัจกัร โหมดการเขียนโปรแกรม ต าแหน่งที่ถูกตั้งก่อน ชดเชย ระบบพกิดัร่วม การป้อน  และ
การเขียนโปรแกรม Polar 

กลุ่มสมเหตุสมผล 
รหสั G เป็นที่ยอมรับ ในโปรแกรม เช่นเดียวกบั รหสัอ่ืนๆ รหสั G ที่สมเหตุสมผลใน การเคล่ือนที่ มี 4 

รหสั คือ 
G00 การเคล่ือนท่ีเร็ว 
G01 การเคล่ือนท่ีเป็นแนวเส้นตรง 
G02 การเคล่ือนท่ีเป็นแนวเส้นโคง้ (ตามเขม็นาฬิกา) 
G03 การเคล่ือนท่ีเป็นแนวเส้นโคง้ (ทวนเขม็นาฬิกา) 

กลุ่มหน่วย 
มีรหสั G อยู ่2 รหสั ที่แสดงหน่วยการวดั  คือ G70 (น้ิว) และ  G71 (มิลลิเมตร) รหสัเหล่าน้ีบอกวา่คุณ

ก าลงัใชห้น่วยการวดัไหน กบัเคร่ืองแมทชีนน่ิงเซ็นเตอร์ รหสัเหล่าน้ีถูกใส่ที่ตอนเร่ิมโปรแกรมก่อนที่จะมีการ
เคล่ือนที่ จาก 2 รหสั 1 รหสัเท่านั้น  ที่สามารถถูกใชไ้ดต่้อ  1 บรรทดั ถา้ใชก้บั  Control Fanuc รหสั G20 (น้ิว) 
และ G21 (มิลลิเมตร) 

การเลือกกลุ่มระนาบ 
รหสักลุ่มน้ี  ท าใหคุ้ณเลือก ระนาบต่างๆ  ส าหรับการเคล่ือนที่เป็นเสน้ ตรง เสน้ โคง้ การหมุนและการ

ชดเชยการตดัได ้  G17 เป็นค่าท่ีตั้งไวแ้ลว้ในเคร่ืองแมทชีนน่ิงเซ็นเตอร์ proLIGHT รหสักลุ่มการเลือกระนาบ คือ 
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G17 เลือกระนาบ X, Y ส าหรับการเคล่ือนท่ีเป็นแนวเส้นตรง ถา้คุณใชร้หสัน้ี กบัระนาบ X, Y จะเป็นการ
เคล่ือนท่ีเป็นเส้นโคง้บนระนาบ X, Z หรือ Y, Z พิกดัร่วมศูนยก์ลางเส้นโคง้ถูกให้โดย I ส าหรับแกน X 
J ส าหรับแกน Y 

G18 เลือกระนาบ X, Z ส าหรับการเคล่ือนท่ีเป็นแนวเส้นโคง้ ใชร้หสัน้ีเพ่ือการเคล่ือนท่ีเป็นแนวเส้นโคง้บน
ท่ีระนาบ X, Z พิกดัร่วมศูนยก์ลางเส้นโคง้ถูกให้โดย I ส าหรับแกน Y และ K ส าหรับแกน Z 

G19 เลือกระนาบ  Y, Z ส าหรับการเคล่ือนท่ีเป็นแนวเส้นโคง้ ใชร้หสัน้ีเพ่ือท าการเคล่ือนท่ีเป็นแนวเส้นโคง้
บนท่ีระนาบ Y, Z พิกดัร่วมศูนยก์ลางเส้นโคง้ถูกให้โดย J ส าหรับแกน X และ K ส าหรับแกน Z 

กลุ่มรอ 
รหสักลุ่มรอใชไ้ดก้บัเสน้ต่างๆ หลากหลาย คือ 

G04 รอเท่ากบัค่าของเวลา (รหสั F) เป็นวินาที (โดยปกติใชก้บัการท างานกบัหุ่นยนต)์ G04 เป็นค าสัง่
ท่ีมีหน่วยเฉพาะ 

G05 หยดุ ถูกใช้ โดยผูป้ฏิบติังาน 
G25 รอจนกระทัง่อินพุดหุ่นยนตมี์สูง ถูกใชร่้วมกบัรหสั H ซ่ึงระบุเฉพาะตวัเลขอินพุด ถูกใชส้ าหรับ

การท างานกบัหุ่นยนต ์
G26 รอจนกระทัง่อินพุดหุ่นยนตมี์ต ่า ถูกใชร่้วมกบัรหสั H ซ่ึงระบุเฉพาะตวัเลขอินพุด ถูกใชส้ าหรับ

การท างานกบัหุ่นยนต ์
G31 การเคล่ือนท่ีเป็นแนวเส้นตรงเขา้หาพิกดัร่วมท่ีถูกระบุจ าเพาะ หยดุถา้อินพุดท่ีถูกระบุข้ึนสูง (ถา้ 

H เป็นบวก) หรือต ่า (ถา้ H เป็นลบ) เคล่ือนท่ีจนอินพุดถูกกระตุน้หรือมีการไปถึงจนพิกดัร่วม 
G131 หยดุการเคล่ือนท่ีของแกน Z เม่ือไดรั้บสญัญาณตวัเลข  (INROB 1 ON) คุณควรใชร้หสัน้ีกบั

เคร่ืองมือกล Light Machine ท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองมือ Digitizing 

กลุ่มการท างานแบบวัฐจักร 
รหสัการท างาน แบบวฐัจกัร  ใชก้บั การเคล่ือนที่ ของเคร่ืองมือตดั ให้ท  างาน  โดยการระบุจ  าเพาะแค่ 1 

รหสัเท่านั้น ส าหรับขอ้มูลละเอียดของการใชร้หสัน้ี ดูที่ Canned Cycle Programming (การเขียนโปรแกรม
แบบวฐัจักร) ในบทน้ี แบบวฐัจกัรถูกใชใ้นโปรแกรมร่วมกบัรหสัแบบวฐัจกัรอ่ืน ดา้นล่างเป็นรหสัแบบวฐัจกัรที่
ใชก้บัเคร่ืองแมทชีนน่ิงเซ็นเตอร์ proLIGHT 

G80 ยกเลิก การท างานแบบวฐัจกัร 
G81 รหสัการเจาะแบบวฐัจกัร 
G82 รหสัการเจาะตรงมีการหยดุแบบวฐัจกัร 
G83 รหสัการเจาะรูลึกแบบวฐัจกัร 
G84 รหสัการ Tap เกลียวแบบวฐัจกัร 
G85 รหสัการควา้นแบบวฐัจกัร 
G86 รหสัการควา้นแบบวฐัจกัร ดว้ยเพลาหมุน ไม่มีแช่ 
G89 รหสัการควา้นแบบวฐัจกัรมีแช่ 
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กลุ่มโหมดการเขียนโปรแกรม 
การเขียนโปรแกรม ในโหมดรหสั G เป็นการบอกเคร่ืองแมทชีนน่ิงเซ็นเตอร์วา่  ตอ้งใชโ้หมดการเขียน

โปรแกรมไหน เช่น G90 เป็นการเคล่ือนที่แบบสมบูรณ์ G91 เป็นการเคล่ือนที่แบบต่อเน่ือง  รหสัเหล่าน้ียงัคงมี
ประสิทธิภาพจนกวา่จะถูกแทนที่โดยรหสัอ่ืน รหสัที่ถูกก าหนดไวแ้ลว้ของการเร่ิมโปรแกรม คือ G90 

ถา้เป็นการเขียนโปรแกรมแบบสมบูรณ์พกิดัร่วม X, Y และ Z สมัพนัธก์บัจุด 0, 0 ของเคร่ืองแมทชีนน่ิง
เซ็นเตอร์ ถา้เป็นการเขียนโปรแกรมแบบต่อเน่ือง แต่ละการเคล่ือนที่ไปที่พกิดัร่วมใหม่ จะสมัพนัธก์บัพกิดัร่วม
ก่อนหนา้น้ี 

กลุ่มก าหนดต าแหน่งหน้าที่ 
รหสั G ก าหนดต าแหน่งเคล่ือนที่เคร่ืองมือตดัไปในต าแหน่งที่ก  าหนดไว ้รหสัเหล่าน้ีเป็นรหสัก าหนด

ต าแหน่งหนา้ที่ที่เคร่ืองแมทชีนน่ิงเซ็นเตอร์ท างาน คือ 

G27 ตรวจสอบจุดอา้งอิง โดยเปรียบเทียบต าแหน่งท่ีถูกรายงานกบัศูนยเ์คร่ือง เพ่ือดูว่ามีต าแหน่งใด
หายไปหรือยงัไม่ไดต้ าแหน่ง 

G28 ตั้งจุดอา้งอิง รหสัน้ีท าให้เคร่ืองมือกลเคล่ือนท่ีไปกลบัสู่ต าแหน่ง Home และจดัต าแหน่งของ
เคร่ืองน้ีให้เป็น 0, 0, 0 รหสั G28 เป็นการปรับตั้งค่าแกนโดยอตัโนมติั 

G92 ก าหนดต าแหน่งหนา้ ท่ี รหสัน้ีท างานเหมือนการก าหนดต าแหน่งภายใต้ รายการ  Setup (ดูบทท่ี 
3) พิกดัร่วม Y, X และ Z ท่ีตามรหสั G92 มาก าหนดต าแหน่งล่าสุดใหม่ของเคร่ืองมือตดั 

G98 การเคล่ือนยา้ยเคร่ืองมือตดัอยา่งรวดเร็วไปท่ีต าแหน่ง ท่ีก าหนด หลงัจากท าตามค าสัง่ แบบวฐั
จกัรส าเร็จ ดูท่ี Canned Cycle Programming (การเขียนโปรแกรมแบบวัฐจักร) 

G99 การเคล่ือน ยา้ยเคร่ืองมือตดัอยา่งรวดเร็วไปท่ีจุด R (พ้ืนผิวของวสัดุหรือจุดอา้งอิงอ่ืน) หลงั จาก
ท าตามค าสัง่แบบวฐัจกัรส าเร็จ 

กลุ่มท าหน้าที่ชดเชย 

G39 ปรับต าแหน่งมุมแนวเส้นโคง้ 
G40 ยกเลิกการชดเชยรัศมีเคร่ืองมือตดั 
G41 การชดเชยรัศมีเคร่ืองมือตดั เม่ือเคร่ืองมือตดัอยูท่างดา้นซ้ายของช้ินงานขณะท างาน 
G42 การชดเชยรัศมีเคร่ืองมือตดั เม่ือเคร่ืองมือตดัอยูท่างดา้นขวาของช้ินงานขณะท างาน 
G43 การชดเชยความยาวเคร่ืองมือตดั แนวแกน Z มีค่าเป็นบวก ระบุตามรหสั H 
G44 การชดเชยความยาวเคร่ืองมือตดั แนวแกน Z มีค่าเป็นลบ ระบุตามรหสั H 
G45 จ านวนการเคล่ือนท่ีเพ่ิม โดยเป็นค่าท่ีเก็บในหน่วยความจ าท่ีไดรั้บการปรับค่าแลว้ 
G46 ลดจ านวนการเคล่ือนท่ี โดยเป็นค่าท่ีเก็บในหน่วยความจ าท่ีไดรั้บการปรับค่าแลว้ 
G47 เพ่ิมจ านวนการเคล่ือนท่ีเป็น 2 เท่า โดยเป็นค่าท่ีเก็บในหน่วยความจ าท่ีไดรั้บการปรับค่าแลว้ 
G48 ลดจ านวนการเคล่ือนท่ีเป็น 2 เท่า โดยเป็นค่าท่ีเก็บในหน่วยความจ าท่ีไดรั้บการปรับค่าแลว้ 
G49 ยกเลิกการชดเชยความยาวเคร่ืองมือตดั 
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G50 ยกเลิกการใชส้ดัส่วน 
G51 ค าสัง่ใชส้ดัส่วน 
G68 ค าสัง่ใชก้ารหมุน 
G69 ยกเลิกค าสัง่ใชก้ารหมุน 

กลุ่มระบบพิกัดร่วม 
รหสัระบบพิกดัร่วม ท าใหคุ้ณสามารถสร้างส่วนต่างๆ บนช้ินงานได ้โดยการสร้างพิกดัร่วมหลากหลายบน

งานหน่ึงช้ิน เช่น คุณสามารถท าใหโ้ปรแกรมท างานโดยใชร้ะบบพิกดัร่วมทัว่ไป (ท่ีมีจุดเร่ิมตน้บนผิวดา้นซา้ยของ
ช้ินงาน) จากนั้นเลือกพิกดัร่วมท่ีจุดต่างๆ บนพ้ืนผิวของช้ินงานโดยมีจุดเร่ิมตน้เดียวกนั 

รหสัระบบพิกดัร่วมมี  7 รหสั   1 คือ รหสั G53 ถูกใช้ส าหรับพิกดัร่วมจ าเพาะ  ท่ีเคล่ือนท่ีอยา่งรวดเร็ว  
ในขณะท่ีอีก 6 รหสั ท าใหคุ้ณสร้างส่วนยอ่ย 6 ส่วนบนช้ินงานเดียวกนั โดยการระบุพิกดัร่วมท่ีต่างกนัส าหรับแต่ละ
ส่วน รหสัพิกดัร่วมอีก 6 รหสั คือ G54 G55 G56 G57 G58 และG59 ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมดูบทท่ี 3 

กลุ่มการเขยีนโปรแกรมที่มีรัศมีและมุมร่วมกัน (Polar) 
มี 2 รหสั คือ G15 และ G16 ท าใหคุ้ณปฏิบติัการโดยอิงพิกดัร่วม  Polar พิกดัร่วม  Polar ถูกก าหนดเป็น X 

(รัศมี) Y (มุมเป็นองศา) เม่ือเขียนโปรแกรมส าหรับพ้ืนท่ีเรียบ X, Y 

พิกัดร่วมแกน X (รหัส X หรือ U) 
รหสั X เป็นพิกดัจุดหมายปลายทางตามแกน X ค่าน้ีถูกก าหนดแลว้  โดยตั้งท่ี Set Preferences ท่ีอยู่ใตเ้มนู 

Setup และยงัสามารถใชร้หสั U เป็นพิกดัจุดหมายปลายทางตามแกน U ร่วมกบัพิกดั X ใหเ้ป็นพิกดัแบบสมบูรณ์ 

พิกัดร่วมแกน Y (รหัส Y หรือ V) 
รหสั Y เป็นพิกดัของจุดหมายปลายทางตามแกน Y ค่าน้ีไดถู้กก าหนดไวแ้ลว้โดยตั้งท่ี Set Preferences ท่ีอยู่

ใตเ้มนู Setup และคุณยงัสามารถใชร้หสั V เป็นพิกดัของจุดหมายปลายทางตามแกน V ร่วมกบัพิกดั Y โดยใหพิ้กดั
เป็นแบบสมบูรณ์ 

พิกัดร่วมแกน Z (รหัส Z หรือ W) 
รหสั Z เป็นพิกดัของจุดหมายปลายทางตามแกน Z ค่าน้ีไดถู้กก าหนดไวแ้ลว้โดยตั้งท่ี Set Preferences ท่ีอยู่

ใตเ้มนู Setup และคุณยงัสามารถใชร้หสั W เป็นพิกดัของจุดหมายปลายทางตามแกน W ร่วมกบัพิกดั Z โดยใหพิ้กดั
เป็นแบบสมบูรณ์ 

ขนาดมุมที่หมุนไปรอบแกน A (รหัส A) 
รหสั A เป็นพิกดัของจุดหมายปลายทาง (เป็นองศา) ตามแกน A รหสัน้ีถูกใชง้านเม่ือเคร่ืองมือกลมีแกนท่ี 4 

เท่านั้น (ดูบทท่ี 6) 

พิกัดร่วมของจุดศูนย์กลางตามแนวแกน X (รหัส I) 
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รหสั I บอกเป็นระยะทางในแนวแกน X จากจุดเร่ิมตน้ของการเคล่ือนท่ีท่ีเป็นเสน้โคง้ของวงกลมไป
ท่ีจุดศูนยก์ลางของเสน้โคง้ โดยค่าจะเป็น บวก หรือลบ ตอ้งก าหนดตามกฏมือขวา 

พิกัดร่วมของจุดศูนย์กลางตามแนวแกน Y (รหัส J) 
รหสั J บอกเป็นระยะทางในแนวแกน Y จากจุดเร่ิมตน้ของการเคล่ือนท่ีท่ีเป็นเสน้โคง้ของวงกลมไป

ท่ีจุดศูนยก์ลางของเสน้โคง้ โดยค่าจะเป็น โดยค่าจะเป็น บวก หรือลบ ตอ้งก าหนดตามกฏมือขวา 

พิกัดร่วมแกน Z ของจุดกึ่งกลาง (รหัส K) 
รหสั K บอกเป็นระยะทางในแนวแกน Z จากจุดเร่ิมตน้ของการเคล่ือนท่ี ท่ีเป็นเสน้โคง้ของวงกลม

ไปท่ีจุดศูนยก์ลางของเสน้โคง้ โดยค่าจะเป็น โดยค่าจะเป็น บวก หรือลบ ตอ้งก าหนดตามกฏมือขวา 

รัศมีของเส้นโค้ง ต าแหน่งเร่ิมต้นของ การเจาะ (รหัส R) 
คุณสามารถใชค่้าจากจุดเร่ิมตน้ของการเคล่ือนท่ีท่ีเป็นเสน้โคง้ของวงกลมไปท่ีจุดศูนยก์ลางของเสน้

โคง้ (I, J, K) แทนค่ารัศมี (R) และพิกดัการเคล่ือนท่ี ร่วมกบัการใชค้  าสัง่ G02 หรือ G03 แบบสมบูรณ์ 
ค่ารัศมี  (R) เป็นบวก เม่ือเคล่ือนท่ี เป็นเสน้โคง้ของวงกลม ไปจนถึง 180 องศา และเป็นค่าลบเม่ือ

เคล่ือนท่ีเป็นเสน้โคง้ของวงกลมท่ีมากกว่า 180 องศา 
รหสั R ยงัถูกใชใ้นการท างานแบบวฐัจกัรของการเจาะ เพ่ือระบุเร่ิมตน้ของการเจาะแบบรูลึก จุดนั้น

สามารถอยูท่ี่พ้ืนผิววสัดุหรือท่ีจุดอา้งอิงอ่ืนได ้

ความลึกของรูเจาะ (รหัส Q) 
รหสั Q ถูกใชใ้นแบบวฐัจกัรเพ่ือระบุความลึกของรูเจาะ 

การเลือกใส่ตัวเลข (รหัส H) 
ใชร้หสั H ร่วมกบัค าสัง่ G25, G26 และ G31 ถา้เป็นการใสค่าเปรียบเทียบความยาวเคร่ืองมือตดั ใช้

กบัค  าสัง่ G43, G44) และถา้เป็นการ ส่งสญัญาณใชก้บัค  าสัง่  M25 และ M26 ท่ีเช่ือมต่อกบัหุ่นยนตห์รือ
อุปกรณ์ภายนอก ค่าท่ีถูกตั้งไวแ้ลว้ คือ H1 

การชดเชยเปรียบเทียบค่า (รหัส D) 
รหสั D เป็นรหสัเฉพาะตวัเลขในตารางเปรียบเทียบของโปรแกรมควบคุม ใชร้หสั D กบัการชดเชย

รัศมีเคร่ืองมือตดั และรหสัเปรียบเทียบเคร่ืองมือตดั 

รอบหรือจ านวนคร้ังในการใช้ โปรแกรมวฐัจักร (รหัส L) 
รหสั L คือ จ านวนคร้ังในการใช้ โปรแกรมยอ่ย  และเป็นค าสัง่ท่ีบอกค่าพิกดัความเผ่ือและความ

ละเอียดของเสน้โคง้ 

อัตราป้อน (รหัส F) 
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รหสั F คือ อตัราความเร็ว ในการเคล่ือนท่ี (อตัราการป้อน) เป็นน้ิวต่อนาที (ipm) คุณควรตั้งอตัรา
ป้อนเป็นค่าต ่าส าหรับการตดั เฉือน  โดยสามารถใช้ อตัราป้อนได้มากถึง 150 น้ิวต่อนาที  ค่าอตัราป้อนคิด
เป็นหน่วยมิลลิเมตรต่อนาที (mpm) เม่ืออยูใ่นโหมดเมตริก 

ความเร็วเพลาหมุน (รหัส S) 
รหสั S ถูกใชเ้พ่ือตั้งค่าความเร็วเพลาหมุนดว้ยโปรแกรม NC ความเร็วเพลาหมุนถูกระบุในบรรทดั

ของรหสัอกัษร S ตามดว้ยความเร็วเป็นรอบต่อนาที เช่น S750 เป็นการระบุความเร็วเพลาหมุน 750 รอบต่อ
นาที 

การเลือกเคร่ืองมือตัด (รหัส T) 
รหสั T คือ เคร่ืองมือตดั เม่ือตอ้งท างานดว้ยเคร่ืองมือตดัหลายอนั เคร่ืองมือตดัถูกระบุในบรรทดั

ของรหสัอกัษร T ตามดว้ยตวัตวัเลขของเคร่ืองมือตดั เช่น T3 เป็นการระบุเคร่ืองมือตดัหมายเลข 3 

รหัสช่วยการท างาน (รหัส M) 
รหสั M ควบคุมการท าหนา้ที่ของเคร่ืองแมทชีนน่ิงเซ็นเตอร์ อยูใ่นโปรแกรมที่สัง่ใหท้  างาน โดยควบคุม

สวทิชเ์ปิด/ปิดเพลาหมุน และสัง่ใหจ้บัยดึ/ปล่อยช้ินงานเม่ือใชป้ากกาจบังานลม  รหสั M ยงัสามารถใชเ้พือ่เช่ือม
โปรแกรมยอ่ย รหสั M ที่ใชก้บัเคร่ืองแมทชีนน่ิงเซ็นเตอร์ คือ 

M00 หยดุชัว่คราว รหสัน้ีท าหนา้ท่ีเหมือนการหยดุชัว่คราวดว้ยค าสัง่ G05 
M01 การหยดุท่ีเลือกได ้ ถา้ตอ้งการหยดุแบบเลือกได้  ในโปรแกรมให้ ใส่ M01 และท่ีตวั Controller 

จะมีปุ่ ม Optional Stop คุณตอ้งกดปุ่ มให้เป็น ON และถา้ไม่ตอ้งการให้หยดุ ก็ให้กดปุ่ มเป็น Off 
M02 จบโปรแกรม มีผลหลงัการเคล่ือน ตามค าสัง่ ทั้งหมด โดยมอเตอร์ขบัเคล่ือน , เพลาหมุนและ

อุปกรณ์เสริมก็หยดุท างานดว้ย 
M03 มอเตอร์เพลาหมุน เปิด จากนั้นจะเกิดการเคล่ือนท่ีตามค าสัง่ใน โปรแกรม และจะหยดุหมุนเม่ือ

ใชค้  าสัง่ M05 
M05 มอเตอร์เพลาหมุน ปิด จะพบค าสัง่น้ีเม่ือท าค าสัง่การ เคล่ือนท่ี ในโปรแกรมหมด และจะท างาน

ต่อเม่ือใชค้  าสัง่ M03 
M06 เป็นค าสัง่ให้เปล่ียนเคร่ืองมือตดั เม่ือในโปรแกรมตอ้งใชเ้คร่ืองมือตดัหลายอนั 
M08 เป็นค าสัง่ให้เปิด ใชอุ้ปกรณ์พิเศษ เช่น เปิดน ้าหล่อเยน็ จะหยดุท างานเม่ือใชค้  าสัง่ M09 
M09 เป็นค าสัง่ให้ปิดการใชอุ้ปกรณ์พิเศษ เช่น ปิดน ้าหล่อเยน็ และเปิดน ้าหล่อเยน็เม่ือใชค้  าสัง่ M08 
M10 เป็นค าสัง่ให้  ปิดไม่ให้ปากกาจบัช้ินงานท างาน  และจะเปิดให้ลมเขา้ปากกาจบัช้ินงานเม่ือใช้

ค าสัง่ M11 
M11 เป็นค าสัง่ให้ เปิดลมเขา้ปากกาจบัช้ินงาน กรณีตอ้งการจบัยึดช้ินงาน  และจะปิดให้ลมไม่ให้เขา้

ปากกาจบัช้ินงาน เม่ือใชค้  าสัง่ M10 
M20 เป็นค าสัง่ให้ เปล่ียนไปท างานโปรแกรมถดัไป รหสัน้ีจะอยูท่ี่ส่วนทา้ยของโปรแกรม และท าต่อ

ในบรรทดัของโปรแกรมท่ีถูกระบุให้ท างาน จนเสร็จ เช่น 
N37 Z.2 
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N38 M20 
PROGRAM TWO 

ถา้ทั้งสองโปรแกรมที่คุณเช่ือมโยงกนัไม่ไดอ้ยูใ่นหมวดหมู่เดียวกนัคุณตอ้งระบุช่ือ
ที่อยูใ่หช้ดัเจน 

M22 เป็นค าสัง่บนัทึกเป็น ไฟล ์น าพิกดัร่วม ของเคร่ืองมือกลออกจากไฟล ์แบบฟอร์มท่ีเหมาะสม
ส าหรับการใชร้หสัน้ี  คือ M22 (ช่ือไฟล)์ คร้ังแรกท่ีโปรแกรมควบคุม พบรหสั M22 มนัจะเปิด
ไฟลท่ี์คุณระบุ คุณตั้งช่ือไฟลใ์นขณะท่ีคุณสร้างมนั คุณตอ้งใส่ช่ือไฟลใ์นวงเลบ็เพ่ือให้
โปรแกรมควบคุมยอมรับ 

ถา้ช่ือไฟลถ์ูกตามดว้ย A โปรแกรมควบคุมจะไม่ลบขอ้มูลก่อนหนา้น้ีจากไฟล์  แต่จะ
เสริมขอ้มูลท่ีปลายขอ้มูลท่ีมีอยู ่

ถา้คุณใชม้ากกว่าหน่ึง M22 การใชค้ร้ังแรกเท่านั้นท่ีตอ้งมีช่ือไฟลใ์นวงเลบ็ ท่ีเหลือเป็น
วงเลบ็เปล่า 

M25 ตั้งเอาทพ์ุด ของหุ่นยนตใ์ห้เปิด (สูง) ใชส้ าหรับการปรับหุ่นยนตใ์ห้ท างาน ไปพร้อมกนั ตอ้งใช้
ร่วมกบัรหสั H เพ่ือระบุตวัเลขเอา้ทพ์ุด 

M26 ตั้งเอาทพ์ุด ของ หุ่นยนตปิ์ด (ต ่า) ใชส้ าหรับการปรับหุ่นยนตใ์ห้ท างาน ไปพร้อม กนั ตอ้ง ใช้
ร่วมกบัรหสั H เพ่ือระบุตวัเลขเอา้ทพ์ุด 

M30 หยดุโปรแกรม เหมือนกบั M02 แต่ตวัอ่านขอ้มูล (Curser) จะข้ึนไปอยูท่ี่หวัโปรแกรม 
M47 ยอ้นกลบัไปเร่ิมตน้โปรแกรมท่ีท างานอยูน่ั้นใหม่ มีผลเม่ือการเคล่ือนท่ีทั้งหมดเสร็จแลว้ 
M98 เรียกโปรแกรมยอ่ย 
M99 จบโปรแกรมยอ่ย แลว้กลบัไปสู่บรรทดัหลกัท่ีสัง่ให้ใชค้  าสัง่ M98 

ท่ีใชร้หสั P ในรหสั M98 รหสั P จะเปล่ียนเป็นโปรแกรมท่ีน าหนา้ช่ือดว้ย O 
เม่ือเปล่ียนช่ือท่ีน าหนา้ดว้ย O มมัจึงเป็นโปรแกรมหลกั 

M111 เส้นโคง้ ท่ีเป็นเซ็กเมน็ตเ์ชิงเส้นตรง Software proLIGHT 2000 ท าเส้นโคง้เป็นเซ็กเมน็ตเ์ชิง
เส้นตรง ใชก้บัการเคล่ือนท่ีเป็นเกลียว (Helical Interpolation) 

M112 เส้นโคง้แทจ้ริง Software proLIGHT 2000 จะท าเส้นโคง้แทจ้ริง ตรงขา้มกบัค าสัง่ M11 
M122 น าต าแหน่งปัจจุบนัออกจากไฟล ์เขียนต าแหน่ง X, Y และ Z เป็นขอ้มูลลงในไฟล ์เราใช้ค าสัง่ 

G131 ส าหรับหาต าแหน่งต่างๆ ดว้ยดิจิตอลไลซ์ของบริษทั Light Machines’ ซ่ึงคลา้ยกบั M22 
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