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ความปลอดภยัในการใชเคร่ือง ซีเอ็นซี DUET 
 
 
ฝกซอมการทํางาน (WORKING PRACTICE) 

การเคล่ือนท่ีสวนตาง ๆ ของเคร่ืองมือกล จะทําไดก็ตอเม่ือปดฝาครอบเคร่ืองเรียบรอยแลว และ
ปองกันไมใหเพลางานหมุนเม่ือเปดฝาครอบ เพราะฉะน้ันผูใชเคร่ืองจะตองมีการปองกันอันตรายท่ีอาจ
เกิดข้ึนอีกดวย อยางไรก็ตามควรตองปฏิบัติงานอยางปลอดภัย เปนการระมัดระวังไวกอน ดวยการสังเกต
ไมใหเกิดอันตรายกับเคร่ืองมือกล 

เส้ือผา (CLOTHING) 
ไมควรใสเส้ือผาหลวม และแหวนเพชร เพราะอาจจะไปเก่ียวกับกลไกของเคร่ืองได สวนเนคไท

ใหไวดานหลัง 

ความสะอาด (CLEANLINESS) 
รักษาบริเวณที่ใชทํางานใหสะอาด หลังจากการใชงานแลวตองเก็บเศษท่ีเกิดจากการทํางานให

เคร่ืองมือกลสะอาด โดยใชแปรงขนสัตว และเครื่องดูดสูญกาศดูดเก็บเศษ แลวใชสารหลอล่ืนทาเคลือบ
ผิวบาง ๆ หลังจากทําความสะอาด 

ความปลอดภยัของเคร่ืองมือตัด และช้ินงาน (SECURING TOOLING AND WORKPIECE) 
ตองม่ันใจวาเคร่ืองมือตัด และฟนจับของหัวจับถูกจับยดึแนน พรอมกับตองม่ันใจวาหวัจับ และ

หลักของความปลอดภัยอ่ืน ๆ ไดดําเนนิการเรียบรอยกอนจะปดฝาครอบ เพื่อใชทํางาน 

สวิทชเปด (SWITCHING ON) 
ตรวจสอบสวทิช  POWER ON ซ่ึงปกติตองอยูในตําแหนง off และเม่ือตองการทํางานจึงใหอยูใน

ตําแหนง on 

ดูแลรักษาเคร่ืองมือตัด (CARE OF CUTTING TOOLS) 
ดูแลรักษาเคร่ืองมือตัดใหคงรูป และสะอาด เพื่อใชเคร่ืองมือตัดใหเหมาะสมกับช้ินงาน 

การจัดเคร่ืองมือตัด (TOOL SETTINGS) 
หลีกเล่ียงอยางใหเคร่ืองมือตัด ไปชนกับช้ินงานหรือหวัจับ และตองม่ันใจวาเคร่ืองมือตัดไดใสคา  

Offsets ทุกตัว และเลือกตําแหนงถูกตอง 

ขอจํากัด และการกระทําเพือ่ใหบรรลุผลสําเร็จ (PERFORMANCE AND LIMITATIONS) 
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รูความสามารถและขอจํากัดของเคร่ืองมือกล ไมควรใหเคร่ืองมือกลมีความเครียด อันเปนผลมา
จากการปอนกนิลึก และอัตราปอนของการตัดเฉีอนท่ีมากและเร็วเกินไป 

 

การหยุดการทํางานของเครื่อง (STOPPING THE MACHINE) 
 
 

เม่ือเคร่ืองมือกลทํางาน เราสามารถหยุดการทํางานของเคร่ืองได 5 วิธี คือ 

1. กดปุมฉุกเฉิน (E-STOP) 
การกดปุมหยุดเคร่ือง เปนการปดกระแสไฟฟาไปท่ีสวิทช และกระบวนการผลิต ถาตองการให

ทํางานอีก ตองทําการปลดล็อก ซ่ึงก็ตองเปนการเร่ิมตนใหมของเครื่อง โดยเร่ิมจากการกดปุม Reset และ
ทําใหเคร่ืองหมุนตามดวยการหมุนเปล่ียนเคร่ืองมือตัด 

2. ปุมควบคุมการเคล่ือนท่ี (FEED HOLD BUTTON) 
การกดปุมนี้ เปนการควบคุมการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองมือตัด เม่ือเคร่ืองกําลังทํางาน พอเรากดปุม

นี้ จะทําใหเคร่ืองหยุดการเคล่ือนท่ี แตเพลาหมุนหัวเครื่องไมหยุดหมุน 
3. แยกสารตัวนําหลักออก (MAINS ISOLATOR) 

การแยกสารตัวนําออก เปนการปดแหลงจายพลังงานเขาเครื่อง DUET ถาตองการใหทํางานอีก 
ก็ตอง โดยเร่ิมจากการทําใหเคร่ืองหมุนกอน แลวตามดวยการหมุนเปล่ียนเคร่ืองมือตัด (software อยูท่ี 
administrator mode) 

3. COMPUTER MOUSE 
การปด Software ทําไดโดยการใช Mouse คลิกเคร่ืองหมายกากบาด (X) ท่ีอยูมุมดานบนขวามือ

ของจอ ผลคือ ทําใหเคร่ืองหยุดทํางานท้ังหมด และถาตองการทํางานอีก ก็ตองเปดโปรแกรมใหม 
4. สวิทชเทาฉุกเฉิน (EMERGENCY FOOTSWITCH) 

เม่ือทําการเหยียบปุมสวิทชเทาฉุกเฉิน เทากับตองเร่ิมตนทํางานดวยมือดวยการกดเปด
แหลงจายพลังงานเขาเคร่ืองกอนท่ีจะทําข้ันตอนอ่ืน ๆ 

5. ฝาครอบ (GUARD SWITCH) 
ขอควรระวัง : ไมควรหยุดการทํางานของเครื่องดวยการเปดฝาครอบ ควรใชวิธีอ่ืนท่ีมี แลวรอ

จนเพลาหมุนหัวเครื่องหยุดหมุน จึงเปดฝาครอบ 
เม่ือตองการใหเคร่ืองมือกลทํางาน ตองปดฝาครอบ เพราะมี Safety switch ขณะเครื่องมือกล

ทํางาน คุณจะเห็นการทํางานของเคร่ืองมือกลดวยฝาครอบเปนวัสดุโปรงใส เม่ือเคร่ืองมือกลทํางานหาม
เปดฝาครอบ 
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สําหรับการจัดระยะเคร่ืองมือตัด จะทําไดตองอยูท่ี Manual Mode จากนั้นจึงเปนการควบคุม
เคร่ืองดวยมือโดยใช Control panel สําหรับการจัดระยะเคร่ืองมือตัดกับช้ินงานท่ีถูกหัวจับจับยึด แตตอง
ทําในขณะฝาครอบปองกันอันตรายปด ถาเปดฝาครอบก็จะไมสามารถทําได 

 
 
 

สวนตาง ๆ ของเครื่องกลึง ซีเอ็นซี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูปเคร่ืองกลึง ซีเอ็นซี ขางบน ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 

แปลและเรียบเรียงโดย  ดร.สินชัย  เกงนําชัยตระกูล,สมชาย  ปรีชาศิลป  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
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1. หมายเลข 1 คือ ปุมควบคุมการเคล่ือนท่ี (FEED HOLD)  
ควบคุมการเคล่ือนท่ีดวยการกดปุม FEED HOLD ตลอดจนการหยุดและใหเคล่ือนท่ีเคร่ืองมือตัด  

2. หมายเลข 2 คือ ปุมส่ังทํางานท่ีละบรรทัด (SINGLE BLOCK)  
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เม่ือทําโปรแกรมเสร็จแลวตองการใหเคร่ืองมือกลทํางาน จะตองอยูท่ี Automatic mode ท่ีส่ังจาก
เคร่ืองคอมพิวเตอรและใน Mode นี้เราสามารถเลือกการทํางานเปนแบบทําท่ีละบรรทัดของโปรแกรม 
โดยกดปุม CYCLE START หรือปุม SINGLE BLOCK 

แปลและเรียบเรียงโดย  ดร.สินชัย  เกงนําชัยตระกูล,สมชาย  ปรีชาศิลป  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
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3. หมายเลข 3 คือ ปุม CYCLE START 
การใชงานปุมนี้ จะตองจัดการทํางานของเคร่ืองมือกลใหพรอม แลวตองอยูท่ี Automatic mode ท่ี

ส่ังใหเคร่ืองทํางานดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 
4. หมายเลข 4 คือ ปุมควบคุมอัตราปอน (FEED SPEED CONTROL)  

ปุมนี้เปนการควบคุมการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองมือตัดใหเคล่ือนท่ีตามแนวแกน X, Y และ Z โดย
อัตราปอนเร่ิมจาก 0 ถึง 100% ในการเพิ่ม-ลด ท่ีละ 10% 

5. หมายเลข 5 คือ ปุม JOG AXIS CONTROLS 
มีท้ังหมด 6 ปุม ท่ีควบคุมการเคล่ือนท่ีดวยมือของโตะในแนวแกน X, Y และ Z 

กรณี ใชเปนเครื่องกลึง ซีเอ็นซี (เคร่ืองอยูในแนวนอน) 

(แนวแกน Y ไมมีการใชเม่ือ
เปนเคร่ืองกลึง นอกจากใช
จัดตั้งมีดตดั (Tool) 

เคล่ือนท่ีแนวแกน X โดยกดปุมดังรูปซายมือ แชไว 
 

เคล่ือนท่ีแนวแกน Y โดยกดปุมดังรูปซายมือ แชไว 
 

เคล่ือนท่ีแนวแกน Z โดยกดปุมดังรูปซายมือ แชไว 

สวิทชเขา Home : เม่ืออยูที่ Automatic mode ตองกดปุมท้ัง 2 ปุม คือ ปุมแนวแกน Z หรือแนวแกน 
X หรือแนวแกน Y ใหแตละแนวแกนกลับไป Home กอนท่ีจะใหเคร่ืองมือกลทํางานตามโปรแกรม (การ
ควบคุมแนวแกนกลับ Home ของเคร่ืองกลึง ตองใหแนวแกน X กลับไป Home กอนเสมอ) 

กรณี ใชเปนเครื่องกัด ซีเอ็นซี (เคร่ืองอยูในแนวตัง้) 

เคล่ือนท่ีแนวแกน X โดยกดปุมดังรูปซายมือ แชไว 
 

เคล่ือนท่ีแนวแกน Y โดยกดปุมดังรูปซายมือ แชไว 
 

เคล่ือนท่ีแนวแกน Z โดยกดปุมดังรูปซายมือ แชไว 

สวิทชเขา Home : เม่ืออยูที่ Automatic mode ตองกดปุมท้ัง 2 ปุม คือปุมแนวแกน Z หรือแนวแกน X 
หรือแนวแกน Y ใหแตละแนวแกนกลับไป Home กอนที่จะใหเคร่ืองมือกลทํางานตามโปรแกรม (การ
ควบคุมแนวแกนกลับ Home ของเคร่ืองกลึง ตองใหแนวแกน Z กลับไป Home กอนเสมอ) 

6. หมายเลข 6 คือ ปุม MAN (MANUAL)  
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เม่ือการควบคุมเคร่ืองมือกลอยูท่ี Manual mode ซ่ึงแผงควบคุมการทํางานคือ แผง Control panel 
แตเม่ือเรากดปุม MAN (หมายเลข 6) เบา ๆ การทํางานของเคร่ืองจะเปล่ียนเปน Automatic mode ท่ี
ควบคุมการทํางานของเคร่ืองมือกลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร และถาเรากดปุม MAN อีกคร้ัง การทํางานของ
เคร่ืองมือกล ก็จะเปล่ียนเปน Manual mode ทันที 

7. หมายเลข 7 คือ ปุม POWER ON/RESET 
นําปลั๊กไฟฟาของเคร่ืองมือกล ไปเสียบกับสวิทวไฟฟา ก็จะมีแสงไฟแสดงวามีไฟฟา ปรากฎทันที 
กดปุม POWER ON/RESET หนึ่งคร้ังหลังจากเกิดความผิดพลาด หรือเกิดจากการกดปุม E-STOP 

แปลและเรียบเรียงโดย  ดร.สินชัย  เกงนําชัยตระกูล,สมชาย  ปรีชาศิลป  วิทยาลั
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ยเทคนิคราชบุรี 

8. หมายเลข 8 คือ ปุม SPINDLE CONTROLS 
ปุมนี้ เปนปุมควบคุมความเร็วรอบ และทิศทางการหมุนของเพลาหัวเคร่ือง 

ปุมหมุนตามเข็มนาฬิกา (Spindle Forward)  
- เม่ือกดปุมนี้ ผลทําใหเพลาหวัเคร่ืองจะหมุนตามเข็มนาฬกิาทันที 

ถากดปุมนี้หนึ่งคร้ัง ความเร็วรอบจะเพิ่มข้ึน 10 % ถาและกดแชไว ความเร็วรอบก็จะหมุนเพิ่มข้ึน
ไปเร่ือย ๆ จนรอบสูงสุด 2500 รอบตอนาที และถาตองการใหหมุนชาลงใหกดปุมหมุนทวนเข็มนาฬิกา 
และถากดปุมหมุนทวนเข็มแชไว ความเร็วรอบจะลดลงไปเร่ือย ๆ จนเหลือชาสุด 200 รอบตอนาที 

ปุมหมุนทวนเข็มนาฬิกา (Spindle Reverse) 
 - เม่ือกดปุมนี้ ผลทําใหเพลาหวัเคร่ืองจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาทันที 

ถากดปุมนี้หนึ่งคร้ัง ความเร็วรอบจะเพิ่มข้ึน 10 % ถาและกดแชไว ความเร็วรอบก็จะหมุนเพิ่มข้ึน
ไปเร่ือย ๆ จนรอบสูงสุด 2500 รอบตอนาที และถาตองการใหหมุนชาลงใหกดปุมหมุนตามเข็มนาฬิกา 
และถากดปุมหมุนตามเข็มแชไว ความเร็วรอบจะลดลงไปเร่ือย ๆ จนเหลือชาสุด 200 รอบตอนาที 

ปุมหยุดหมุนเพลาหัวเคร่ือง (Spindle Stop) 
- เม่ือกดปุมนี้ ผลทําใหเพลาหวัเคร่ืองหยดุหมุนทันที 

9. หมายเลข 9 คือ ปุม POWER RESET 
กดปุมนี้เพื่อจายพลังงาน (ไฟฟา) ใหกับมอเตอรหมุนแนวแกน โดยปกติจะกดปุมนี้หลังจากมีการใช

ปุม E-STOP 
10. หมายเลข 10 คือ ปุม EMERGENCY STOP 

เม่ือกดปุมนี้แลว ทําใหเคร่ืองหยุดการทํางานท้ังหมด และสวิทชตาง ๆ ของเคร่ืองก็จะตัด
กระแสไฟฟา และปุมท่ีกดก็จะถูกลอกอยูตําแหนงขางลาง  ถาตองการใหเคร่ืองทํางานอีก ตองปฏิบัติตาม
ขอความท่ีปรากฏบนหนาจอ และตองหมุนปุม E-STOP ใหปลดล็อกสูงข้ึนเปนปกติ แลวไปกดปุม Power 
Reset (หมายเลข 9) เพื่อเปนการเปดการทํางานของเคร่ือง ถาทําถูกตองก็สามารถใหเคร่ืองทํางานตามท่ี
ตองการได แตตองปฏิบัติตามข้ันตอนเร่ิมตนใหม 
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11. หมายเลข 11 คือ ปุมเปดไฟแสงสวาง (LOW VOLTAGE LIGHT) 
หลอดไฟจะทํางานได โดยเปดสวิทชท่ีอยูฝาครอบดานหลังหลอดไฟ และปุมนี้ยังสามารถปรับ

หมุนรอบตัวเอง เพื่อเพ่ิม-ลดความสวาง 
12. หมายเลข 12 คือ สวิทชหลักเปดไฟฟาเขาเคร่ือง (POWER ON/MAINS CIRCUIT BREAKER) 

พลังงานไฟฟาท่ีจายเขาเคร่ืองตองไมเกิดคาท่ีถูกกําหนดไว ถากระแสไฟฟาเกิดปุมสวิทชสีขาวจะ
กระโดกปดกระแสไฟฟาทันที (O ปด switch) ซ่ึงแสดงวาCircuit breaker อยูตําแหนง trip ทําใหไมมี
พลังงานไปใชในการตัดเฉียน ถากดสวิทชใหอยูในตําแหนงon (I เปด switch) เปนการเปดสวิทชให
ทํางานใหม จากนั้นตองกดปุม POWER RESET (หมายเลข 9 & 7) เปนการเปดสวิทชใหทํางานใหม 

แปลและเรียบเรียงโดย  ดร.สินชัย  เกงนําชัยตระกูล,สมชาย  ปรีชาศิลป  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

                                                              
(08‐9123‐8087)  (08‐1994‐8547)

13. หมายเลข 13 คือ MAINS IN (220 OR 110V DEPENDING ON MACHINE SPECIFICATION)  
จุดตอใชไฟฟาจากพลังงานไฟฟาหลัก 

14. หมายเลข 14 คือ FUSE 1 
ตําแหนงน้ีมีใช Fuse ขนาด 24V 

15. หมายเลข 15 คือ FUSE 2 
ตําแหนงน้ีมีใช Fuse ขนาด 12V 

16. หมายเลข 16 คือ ตําแหนงตอกับสาย RS232 
สายตอท่ีมีขา 25 ขา ใชสําหรับเช่ือมตอระหวางเคร่ืองมือกลกับเคร่ืองคอมพิวเตอร 

17. หมายเลข 17 คือ สวิทชเทาฉุกเฉิน (E-FOOT SWITCH)  (เปน OPTIONAL ท่ีส่ังซ้ือเพ่ิม) 
เม่ือเหียบสวิทชเทา ผลทําใหเคร่ืองมือกลหยุดทํางาน และหยุดระบบอีเล็กทรอนิกสท้ังหมด ถา

ตองการใหเคร่ืองมือกลทํางานอีก ใหกดปุม Reset (หมายเลข 9) ตามดวยปุม POWER RESET (หมายเลข 
7) เพื่อใหระบบอีเล็กทรอนิกสท้ังหมดทํางาน สําหรับการเร่ิมตนการใชเคร่ืองมือกลใหมอีกคร้ัง 

การจัด และปรับตั้งเคร่ืองมือกล ซีเอ็นซี DUET 
ตําแหนง (LOCATION) 

- เคร่ืองมือกล ซีเอ็นซี DUET ตองการท่ีตั้งแข็งแรง และไดระดับ มันไมจาํเปนตองใชสกรูยึด
ตัวเคร่ืองใหตดิกับตําแหนง ดวยตองการหมุนตัวเคร่ืองใหตั้งข้ึนสําหรับเปนเคร่ืองกดั สวนท่ีควบคุมเคร่ือง
และเคร่ืองคอมพิวเตอร ตองการตําแหนงท่ีมีความสะอาด, แหง, ปราศจากฝุนละออง, การส่ันสะเทือน 
และภยัอันตรายจากการกระเด็นเปอนของน้ําหลอเยน็ และของเหลวอ่ืน ๆ 

- จัดเตรียม คอมพิวเตอร, จอ, แปนพิมพ และ Mouse เปนชุดใหสะดวกในการใชงาน ถามี
หุนยนตใชงานรวมกับระบบ FMS ก็จําตองจัดใหอยูในตําแหนงท่ีตองทํางานสอดคลองกับอุปกรณอ่ืน ๆ 

การเช่ือมตอกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร (CONNECTING THE PC) 
- สายเช่ือมตอเขาเคร่ืองคอมพิวเตอร ใหเช่ือมตอท่ี Port (COM1, COM2) 

การเช่ือมตอพลังงานไฟฟาหลัก (MAINS POWER CONNECTION) 
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- ในประเทศอังกฤษ (UK) ใชปล๊ัก 3 ขา กระแสไฟฟา 13A มีสายตอลงดินท่ีตอจากสวิทชหลัก 
เปนไฟกระแสสลับ 

- ในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ใชพลังงานไฟฟามาตรฐาน 110V 
การติดต้ัง และการต้ังคาของ SOFTWARE (INSTALLING AND CONFIGURING THE SOFTWARE) 

- ในรายการ BOXFORD Help มีการแนะนาํท่ีดีมากสําหรับการติดต้ัง Software และการต้ังคา 
Configuring ท่ีคุณควรรู 
คุณสามารถเขาใจไดดีเพยีงใสแผน BOXFORD HELP CD ในเคร่ืองคอมพิวเตอร - 
เม่ืออยูท่ี Main window ใหคุณเปด Combination DUET - 

 
คลิกท่ี Icon ช่ือ Duet จะมีรายการปรากฏข้ึนขางลาง ดังแสดง
ตามภาพซายมือ 

- 

คลิกท่ี Installation (ขอสังเกต จะปรากฏรายการยอย 3 รายการ - 
- ท่ี HELP files จะมีแนวทางการติดตั้ง Software และการตั้งคา 

Configuring ท่ีคุณควรรู จนคุณติดต้ังเสร็จและพรอมใชงาน
เคร่ือมือกล 

 
เคร่ืองกลึง ซีเอ็นซี DUET 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
การจัดตั้งแนวแกน X และ Z และคายายตําแหนงงานท่ีสัมพันธตอกัน 

1. Double คลิกท่ี Icon ชื่อ BOXFORD Cad Cam Application บนหนาจอ 

แปลและเรียบเรียงโดย  ดร.สินชัย  เกงนําชัยตระกูล,สมชาย  ปรีชาศิลป  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

                                                              
(08‐9123‐8087)  (08‐1994‐8547)
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เลือก Icon ช่ือ DUET Lathe 2. 
ไปท่ีรายการ ดานบนของหนาจอ แลวเลือกคลิกท่ีปุม SETTINGS 3. 

คลิกท่ีปุม Current User - 
เลือกคลิกท่ีปุม Administrator - 
ใสรหัส PASSWORD ของคุณ แลวคลิกท่ี OK ดังรูปขางลาง - 

 
 
 
 

ขณะนี้คุณอยูท่ี ADMINISTRATOR MODE คุณสามรถปรับแนวแกน (AXIS, DATUM) และ
คาระยะเคล่ือนยายงานท่ีสัมพันธตอกัน (OFFSETS) 

ขอแนะนํา : เพื่อชวยในการจัดและเปล่ืยนรหัส PASSWORD ใน Administrator ใหไปดูไดท่ี
รายการ HELP และ searchดรูายละเอียดท่ี Administrator Mode 

4. จัดต้ังคาแนวแกน X และ Z และใสคาเคล่ือนยายงานท่ีสัมพันธตอกัน ดังนี ้
เลือกปุม Settings - 
เลือกปุม Machine - 
เลือกปุม Datum’s - 

- Enter ยอมรับคาท่ีถูกตองของคา X และ Z 
 

- ท่ีหัวขอ datum ใสคาท่ีถูกตองในชอง X และ Z 
- ชองใตหวัขอ Work shift ใหเลือกเปน 3 jaw chuck 
- ใสคาระยะเคล่ือนยายงานท่ีสัมพันธตอกันของ

แนวแกน Z แลวจึงคลิก OK 
 
 

 
การยึดดามมีดใหติดแนนในปอมมีด 

1. ระวังเร่ืองความสะอาดของปอมมีด ใหใชแปรงขนสัตวทําความสะอาดปอมมีด 
2. ใหใสดามมีดตามหมายเลขที่ระบุบนปอมมีด โดยใหหมายเลข 1-3 อยูดานหนา สวนหมายเลข 4-

6 อยูดานหลัง ดังรูปขางลาง 

แปลและเรียบเรียงโดย  ดร.สินชัย  เกงนําชัยตระก ุรี 

                                                              
(08‐9123‐8087) 

ูล,สมชาย  ปรีชาศิลป  วิทยาลัยเทคนิคราชบ
(08‐1994‐8547)
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3. มีดกลึงซาย และมีดกลึงอ่ืน ๆท่ีท่ีตองใชกบัเคร่ืองกลึง ตองปฏิบัติ ดังนี้ 

แปลและเรียบเรียงโดย  ดร.สินชัย  เกงนําชัยตระกูล,สมชาย  ปรีชาศิลป  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

                                                              
(08‐9123‐8087)  (08‐1994‐8547)

- ยึดมีดกลึงซายใหติดแนนในตําแหนงหมายเลข 1 ในชองของปอมมีด ดวยสก 
 

- ยึดมีดกลึงอ่ืนใหติดแนนในตําแหนงหมายเลข 3 ในชองของปอมมีด ดวยสกรู 
 

ถามีมีดกลึงอ่ืน ๆ ท่ีตองใชอีก ใหปฏิบัตกิารตามท่ีกลาวมาแลว - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเพิ่มมีดกลึง หรือแกไขขอมูลในบัญชีมีดกลึงท่ีเก็บไว ปฏิบตัิดงันี ้
1. Double คลิกท่ี Icon ช่ือ BOXFORD Cad Cam Application บนหนาจอ 
2. เลือก Icon ช่ือ DUET Lathe 
3. ไปท่ีรายการ ดานบนของหนาจอ แลวเลือกคลิกท่ีปุม SETTINGS  

- คลิกท่ีปุม Current User 
- เลือกคลิกท่ีปุม Administrator 
- ใสรหัส PASSWORD ของคุณ แลวคลิกท่ี OK ดังรูปขางลาง 
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ขณะนี้คุณอยูท่ี ADMINISTRATOR MODE คุณสามรถปรับแนวแกน (AXIS, DATUM) และ
คาระยะเคล่ือนยายงานท่ีสัมพันธตอกัน (OFFSETS) 

 
คลิกท่ี icon ช่ือ View Tools 4. 

 
5. จากนั้น จะปรากฏหนาตาง 3 แถบ ซอนกัน ดังรูปขางลาง 

 
 

เลือกคลิกท่ีปุม Tool Library 6. 
7. จากนั้น จะปรากฏบัญชีช่ือมีดกลึงท่ีใสไว ซ่ึงควรจะมีนอยสุดเพยีง 2 อัน ดังรูปขางลาง 
 
 
 
 
สิ่งควรรู: 

- ถาคุณไมเหน็มีดกลึงซาย และมีดกลึงอ่ืน ๆ หรือ 
- คาตาง ๆ ไมมีในแตละ ชอง หรือ 
- นั้นแสดงวา ไมมีการตรวจสอบตําแหนงมีดกลึงท่ียึดติด เพื่อใหไดคาในแตละ ชอง ของ

มีดกลึงแตละอัน หรือ 
คุณจะรูสึกวา มีดกลึงอ่ืน ๆ ไมไดถูกยึดติดในตําแหนงท่ีเหมาะสม - 
เม่ือทําการเลือกมีดกลึงเสร็จ แลวไมเกิดปญหาจากการเลือกมีดกลึงในบัญชี คุณก็

สามารถปดบัญชีมีดกลึงได โดยคลิกท่ีปุม กากบาด ดังรูป 
 

จะออกจากบัญชีมีดกลึง อยางไร 
การออกจากหนาตางบัญชีมีดกลึง สามารถทําไดโดย คลิกท่ีปุม Close ที่อยูมุมดานบน

ขวามือของหนาจอ 
ถาเกิดคําถามวา  SAVE บัญชีมีดกลึงท่ีเลือก ใหคลิกท่ีปุม YES 

เคร่ืองก็พรอมใชงาน 
8. Double คลิกท่ี มีดกลึงท่ีเลือกจะมีผลเทากบัส่ังเปล่ียนมีดกลึงตามท่ีเลือก 

 
 

หรือ คลิกท่ีปุมเพิ่มมีดกลึงใหมในบัญชี             ท่ีหนาจอ 
แปลและเรียบเรียงโดย  ดร.สินชัย  เกงนําชัยตระกูล,สมชาย  ปรีชาศิลป  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

                                                              
(08‐9123‐8087)  (08‐1994‐8547)
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จงจําไววา เม่ือการเปล่ียนแปลงมีดกลึงเสร็จ จะตองออกจาก Mode เปล่ียนมีดกลึงมาสูสภาพ
ปกติ (STANDARD) กอนท่ีจะใหนักศึกษาใชทํางานจริง 

9. จากนั้น จึงปรากฏหนาตางแกไขบัญชีมีดกลึงข้ึน 
- ลอกคาขอมูลบัญชีมีดกลึงท่ีแทจริงไว แลวนําคาขอมูลเหลานั้นชดเชยในแตละแกน นํา

คาท่ีไดจากการชดเชยไปใสท่ีชองOffset แกน X, Y และOffset แกน Z เสร็จแลวคลิกท่ี
ปุม OK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ถาคาขอมูลบัญชีมีดกลึงมีไมมาก และตองการใสคาชดเชยของมีดกลึงใหม ใหทําการคลิกท่ีปุม 

Centre 

- ใหปฏิบัติตามขอความท่ีแสดงบนหนาจอ 

หมายเหต ุ ถาเกิดปญหาในการจัดใสคาชดเชย ใหขอความชวยเหลือจากรายการ HELP โดยเลือกใช 
Lathe software ตรง Tooling and Axes และในท่ีสุดสามารถจัดใสคาชดเชยสําเร็จ 

 

แปลและเรียบเรียงโดย  ดร.สินชัย  เกงนําชัยตระกูล ุรี 

                                                              
(08‐9123‐8087) 

,สมชาย  ปรีชาศิลป  วิทยาลัยเทคนิคราชบ
(08‐1994‐8547)
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ในสวนนี้จะเปนแนวทางใหคุณจัดใสคาชดเชยมีดกลึง 
 

11. เม่ือคุณกลับมาอยูท่ี Edit Tool ใหคลิกท่ีปุม SETUP 
- ใหปฏิบัติตามขอความท่ีแสดงบนหนาจอ 
- เม่ือคุณกลับมาอยูท่ี Edit Tool คุณจะพบคาชดเชยใหมของแกน X, Y และ Z 

แลวคลิกท่ีปุม OK - 
12. ทําเหมือนเดิมกับ Tools อ่ืน ท้ังการเปล่ียนแปลงคา และการเพ่ิม Tool 

เม่ือทําทุกอยางของการแกไขขอมูลบัญชีมีดกลึงจนเสร็จแลว ใหคลิกท่ีปุม CLOSE ท่ีอยูดานบน
ขวามือของหนาจอ ดังรูป 

13. 

 
14. จากนั้นจะเกิดคําถามวา จัดเก็บขอมูลท่ีเปล่ียนแปลง ใหคุณคลิกท่ีปุม YES 
15. คุณก็พรอมเร่ิมตนใชเคร่ืองกลึง ซีเอ็นซี 

จงจําไววา เม่ือการเปล่ียนแปลงมีดกลึงเสร็จ จะตองออกจาก Mode เปล่ียนมีดกลึงมาสู
สภาพปกติ (STANDARD) กอนท่ีจะใหนกัศึกษาใชทํางานจริง 

 
RESETTING X Y & Z MILL DATUMS" 
การจัดตั้งแนวแกน X, Y และ Z และคายายตําแหนงงานท่ีสัมพันธตอกัน 

 
1. Double คลิกท่ี Icon ชื่อ BOXFORD Cad Cam Application บนหนาจอ 

เลือก Icon ช่ือ DUET Miller 2. 
ไปท่ีรายการ ดานบนของหนาจอ แลวเลือกคลิกท่ีปุม SETTINGS 3. 

คลิกท่ีปุม Current User - 
เลือกคลิกท่ีปุม Administrator - 
ใสรหัส PASSWORD ของคุณ แลวคลิกท่ี OK ดังรูปขางลาง - 

 

แปลและเรียบเรียงโดย  ดร.ส
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ขณะนี้คุณอยูท่ี ADMINISTRATOR MODE คุณสามรถปรับแนวแกน (AXIS, DATUM) และ
คาระยะเคล่ือนยายงานท่ีสัมพันธตอกัน (OFFSETS) 

ขอแนะนํา : เพื่อชวยในการจัดและเปล่ืยนรหัส PASSWORD ใน Administrator ใหไปดูไดท่ี
รายการ HELP และ search ดรูายละเอียดท่ี Administrator Mode 

จัดต้ังคาแนวแกน X, Y และ Z และใสคาเคล่ือนยายงานท่ีสัมพันธตอกัน ดังนี ้4. 
เลือกปุม Settings - 
เลือกปุม Machine - 
เลือกปุม Datum’s - 

- Enter ยอมรับคาท่ีถูกตองของคา X, Y และ Z 
(คาแหลานั้นเปนคาท่ีมีเงื่อนไขกับเคร่ือง จึงควรจะจดคาเก็บไว) 
 

- ตองแนนใจวาตําแหนงอางอิง ไดถูก
เลือกอยูทางซายมือ เม่ือช้ินงานถูกจับ
ดวยปากกา (ดังรูปซายมือ) 

- ใชลูกศรสีแดงซายมือ หรือขวามือ เพื่อ
แปลงตําแหนงอางอิง 

- เม่ือทําเสร็จท้ังหมดแลว ใหคลิกท่ีปุม 
OK 

 
 

เม่ือคุณส่ังให DUET เร่ิมทํางาน จะปรากฏใหเห็นความแตกตางท่ีเปนไปไดบนเคร่ืองคอมพิวเตอร ซ่ึง
จะทําใหนักศึกษามีความกระตือรือรนในการเรียน 
หมายเหตุ มันเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางมาก ท่ีจะตองกําหนดตําแหนง Datum ถาตองเปล่ียนตําแหนงจับช้ินงาน 

ก็ตองเปล่ียนตําแหนง Datum ดวย (เชน อยูหลัง หนา ซาย ขวา หรือกึ่งกลาง) การจับยึดช้ินงาน
ใหม หรือการศูนยเสียการจัดตําแหนงเดิม ในการจัดตําแหนง Datum จะตองมีการวัดหาคาชดเชย
แกน Z ของเคร่ือง ซีเอ็นซี 

การจับยึดเคร่ืองมือตัดของเคร่ืองกัด 
การกัด ตองคํานึงถึงความปลอดภัยตอเคร่ืองมือตัด โดยการจับยึดใหแนนดวยเคร่ืองมือ 

แปลและเรียบเรียงโดย  ดร.สินชัย  เกงนําชัยตระกูล,สมชาย  ปรีชาศิลป  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
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หัวจับดอกกัด (Cutter holder) ตองสามารถจับดอกกัดไดท้ัง 3 ขนาดตอไปนี้ คือ ดอกกัดหัวกลมขนาด 
2 มม. ดอกกัดรอง ขนาด 2 มม. และดอกกัดรอง ขนาด 4 มม. 

เม่ือทําการจับยึดเคร่ืองมือตัด ตองม่ันใจวาเคร่ืองมือตัดถูกใสเขาขางในหัวจับดอกกัด (Cutter holder) 
มากท่ีสุด แลวใช ประแจแอขันสกรูยึดกดจับดอกกัดใหแนน 

ใหใสหัวจับดอกกัด (Cutter holder) เขาขางในหัวจับ 3 ฟนจับ จนบาของหัวจับดอกกัดสัมผัสชิดกับ
ฟนจับของหัวจับ 3 ฟนจับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเพิ่มดอกกัด หรือแกไขขอมูลในบัญชีดอกกัดท่ีเก็บไว ปฏิบตัิดงันี ้

1. Double คลิกท่ี Icon ช่ือ BOXFORD Cad Cam Application บนหนาจอ 
2. เลือก Icon ช่ือ DUET Miller 

แปลและเรียบเรียงโดย  ดร.สินชัย  เกงนําชัยตระกูล,สมชาย  ปรีชาศิลป  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

                                                              
(08‐9123‐8087)  (08‐1994‐8547)
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3. ไปท่ีรายการ ดานบนของหนาจอ แลวเลือกคลิกท่ีปุม SETTINGS 
- คลิกท่ีปุม Current User 
- เลือกคลิกท่ีปุม Administrator 
- ใสรหัส PASSWORD ของคุณ แลวคลิกท่ี OK ดังรูปขางลาง 

 
 
 
 

ขณะนี้คุณอยูท่ี ADMINISTRATOR MODE คุณสามรถปรับแนวแกน (AXIS, DATUM) และ
คาระยะเคล่ือนยายงานท่ีสัมพันธตอกัน (OFFSETS) 

คลิกท่ี icon ช่ือ View Tools 4. 
 

จากนั้น จะปรากฏหนาตาง 3 แถบ ซอนกัน ดังรูปขางลาง 5. 
 
 

เลือกคลิกท่ีปุม Tool Library 6. 
7. จากนั้น จะปรากฏบัญชีช่ือดอกกัดท่ีใสไว ซ่ึงควรจะมีนอยสุดเพยีง 3 ดอก ดังรูปขางลาง 

 
 
 

ส่ิงควรรู: 
- ถาคุณไมเหน็ดอกกัดหวักลม ขนาด 2 มม. ดอกกัดรอง ขนาด 2 มม. และ 4 มม. หรือ 
- คาตาง ๆ ไมมีในแตละ ชอง หรือ 
- นั้นแสดงวา ไมมีการตรวจสอบตําแหนงดอกกัดท่ียึดติด เพื่อใหไดคาในแตละ ชอง 

ของดอกกัดแตละอัน หรือ 
- คุณจะรูสึกวา ดอกกัดอ่ืน ๆ ไมไดถูกยึดติดในตําแหนงท่ีเหมาะสม 

เม่ือทําการเลือกดอกกัดเสร็จ แลวไมเกิดปญหาจากการเลือกมีดกัดในบัญชี คุณก็
สามารถปดบัญชีมีดกัดได โดยคลิกท่ีปุม กากบาด ดังรูป 

จะออกจากบัญชีดอกกัด อยางไร 

แปลและเรียบเรียงโดย  ดร.สินชัย  เกงนําชัยตระกูล,สมชาย  ปรีชาศิลป  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
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การออกจากหนาตางบัญชีดอกกัด สามารถทําไดโดย คลิกท่ีปุม Close ที่อยูมุมดานบน
ขวามือของหนาจอ 

ถาเกิดคําถามวา  SAVE บัญชีดอกกัดท่ีเลือก ใหคลิกท่ีปุม YES 
เคร่ืองก็พรอมใชงาน 

8. Double คลิกท่ี ดอกกัดท่ีเลือกจะมีผลเทากบัส่ังเปล่ียนดอกกัดตามท่ีเลือก 
 
 
 

หรือ คลิกท่ีปุมเพิ่มดอกกัดใหมในบัญชี             ท่ีหนาจอ 
จงจําไววา เม่ือการเปล่ียนแปลงดอกกัดเสร็จ จะตองออกจาก Mode เปล่ียนมีดกัดมาสูสภาพ

ปกติ (STANDARD) กอนท่ีจะใหนักศึกษาใชทํางานจริง 
9. จากนั้น จึงปรากฏหนาตางแกไขบัญชีมีดกดัข้ึน 

- ลอกคาขอมูลบัญชีดอกกัดท่ีแทจริงไว แลวนําคาขอมูลเหลานั้นชดเชยในแตละแกน 
จากนั้นนําคาท่ีไดจากการชดเชยไปใสท่ีชอง Offset Z เสร็จแลวคลิกท่ีปุม OK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ถาคาขอมูลบัญชีดอกกัดมีไมมาก และตองการใสคาชดเชยใหมของดอกกัด ใหทําการคลิกท่ีปุม 
SETUP 

แปลและเรียบเรียงโดย  ดร.สินชัย  เกงนําชัยตระกูล,สมชาย  ปรีชาศิลป  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
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- ใหปฏิบัติตามขอความท่ีแสดงบนหนาจอ 
- เม่ือคุณกลับมาอยูท่ีหนาตาง Edit Tool คุณจะพบคาชดเชยใหมของแกน Z 

แลวคลิกท่ีปุม OK - 
11. ทําเหมือนเดิมกับ Tools อ่ืน ท้ังการเปล่ียนแปลงคา และการเพ่ิม Tool 
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12. เม่ือทําทุกอยางของการแกไขขอมูลบัญชีดอกกัดจนเสร็จแลว ใหคลิกท่ีปุม CLOSE ท่ีอยูดานบน
ขวามือของหนาจอ ดังรูป 

13. จากนั้นจะเกิดคําถามวา จัดเก็บขอมูลท่ีเปล่ียนแปลง ใหคุณคลิกท่ีปุม YES 
14. คุณก็พรอมเร่ิมตนใชเคร่ืองกัด ซีเอ็นซี 

จงจําไววา เม่ือการเปล่ียนแปลงดอกกัดเสร็จ จะตองออกจาก Mode เปล่ียนดอกกัดมาสู
สภาพปกติ (STANDARD) กอนท่ีจะใหนกัศึกษาใชทํางานจริง 

 

 

 

เอกสารอางอิง 

แปลและเรียบเรียงจากเอกสารคูมือชุดฝกซีเอ็นซี งานกลึงและงานกัดยีห่อ BOXFORDรุน DUET 


