
1 

 บทที่ 3 โปรแกรมควบคุม proLIGHT 2000 

 

 

การเร่ิมโปรแกรมควบคุม 
 

การเลือกค าสัง่ 
 

จอโปรแกรมควบคุม 
 

รายการ File 
 

รายการ Edit 
 

รายการ Run 
 

รายการ Windows 
 

รายการ Setup 
 

รายการ Help 
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การเร่ิมโปรแกรมควบคุม proLIGHT ที่ท างานบนระบบ DOS 

หลงัจากที่คุณไดติ้ดตั้งเคร่ือง  Machining center และติดตั้งโปรแกรมควบคุม  proLIGHT ใส่ในฮาร์ด
ไดร์ฟของคอมพวิเตอร์แลว้ คุณก็สามารถเร่ิมระบบ proLIGHT ไดเ้ลย 

กระบวนการเร่ิมระบบ proLIGHT คอื 
1. เปิดคอมพวิเตอร์ เม่ือ C:\> prompt ปรากฏ ใหคุ้ณเปิดเคร่ือง Machining center 
2. ที่ C:\> prompt ตรงที่เก็บขอ้มูลหลกั ใหเ้ลือกเป็นที่เก็บขอ้มูลที่มีไฟล ์proLIGHT ให้พมิพ ์

CD\PLM2000 และกดปุ่ ม Enter (หรือ Return)  
ถา้คุณสร้างช่ือที่เก็บขอ้มูลของคุณขึ้นมาเอง  เม่ือคุณติดตั้งโปรแกรมควบคุม 

proLIGHT แลว้ใหพ้มิพ ์CD\ และใส่ช่ือที่คุณตั้งขึ้นแลว้กด Enter 
3. เม่ือคุณอยูใ่นที่เก็บขอ้มูลที่เหมาะสมแลว้พมิพ ์ PLM2000 ที่ C:> และกด Return เม่ือ

โปรแกรมควบคุม proLIGHT ท  างานแลว้ จอหลกัก็จะปรากฏ ดงัรูปขา้งล่างน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถา้มีปัญหาต าแหน่งของคอมพวิเตอร์และเคร่ือง Machining center ต่างกนั  ต าแหน่งของ
คอมพวิเตอร์ของคุณและเคร่ือง Machining center อาจต่างกนั  ถา้ติดตั้งเคร่ือง Machining center แลว้ออกจาก
โปรแกรมควบคุมโดยไม่บนัทึกตวัแปร เม่ือคุณเร่ิมโปรแกรมควบคุมใหม่ ทีจ่อจะปรากฏ ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

เลือกค าวา่ Computer เพือ่ใชต้  าแหน่งคอมพวิเตอร์ที่บนัทึกไวล่้าสุดเป็นต าแหน่งปัจจุบนั เลือกค า
วา่ Machine เพือ่ใชต้  าแหน่งปัจจุบนัของเคร่ือง Machining center เป็นต าแหน่งปัจจุบนั 
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ข้อผิดพลาดเมื่อเร่ิมควบคุม 
รูปภาพ ดา้นล่างน้ี จะปรากฏ  เม่ือคุณเร่ิมโปรแกรมควบคุม  proLIGHT คุณจึงควร ตรวจการ

เช่ือมต่อการติดตั้งและตรวจใหแ้น่ใจวา่เคร่ือง Machining center พร้อมท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลงัตรวจสอบการเช่ือมต่อแลว้  คุณสามารถเลือก Retry เพือ่เร่ิมโปรแกรม ไม่เช่นนั้น ก็เลือก 
Simulate เพือ่ใชโ้ปรแกรมควบคุม  proLIGHT โดยไม่ส่ือสารกบัเคร่ือง Machining center หรือเลือก Quit เพือ่
ออกจากโปรแกรมควบคุม proLIGHT และกลบัไปที่ DOS 

ถา้คุณมีปัญหาการเร่ิมท างาน ใหคุ้ณตรวจในเร่ืองต่อไปน้ี 
1. ปลัก๊คอมพวิเตอร์และจอภาพถูกเสียบกบัเตา้รับที่ผนงัหรือไม่ มีกระแสไฟในเตา้รับนั้น

หรือไม่ 
2. จอภาพเช่ือมต่อกบัคอมพวิเตอร์อยา่งถูกตอ้งหรือไม่ 
3. การเช่ือมต่อระหวา่งคอมพวิเตอร์และจอภาพปลอดภยัหรือไม่ 
4. สวทิซ์ทั้งจอภาพและคอมพวิเตอร์ อยูใ่นต าแหน่งเปิด 
5. คุณไดร้ะบุที่เก็บขอ้มูลถูกตอ้งหรือยงั 
6. ถา้คุณก าลงัใชเ้มาส์ ซอฟ์ทแวร์ไดร์เวอร์เมาส์ถูกโหลดก่อนซอฟ์ทแวร์โปรแกรมควบคุม  

proLIGHT หรือไม่ 
7. คุณมีพื้นที่ความจ าเพยีงพอบนคอมพวิเตอร์ เพือ่ท  าใหโ้ปรแกรมควบคุมท างานไดห้รือไม่

และไดต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ไม่มีโปรแกรมอ่ืนท างานอยูก่่อนเร่ิมโปรแกรมควบคุม 
ถา้คุณยงัมีปัญหาเก่ียวกบัการเร่ิมตน้ท างานของเคร่ือง หลงัตรวจหวัขอ้ดา้นบนแลว้ ใหอ่้านคู่มือเจา้ของ

คอมพวิเตอร์และคู่มืออา้งอิง DOS ส าหรับขอ้มูลเพิม่เติมในการโหลดซอฟ์ทแวร์ 
การเลือกค าส่ัง (Selecting commands) 

โปรแกรมควบคุม  proLIGHT มีรายการ ใหเ้ลือกใชง้าน เหมือน กบั  MS-DOS อ่ืน การเลือกหวัขอ้
รายการหน่ึงอาจเป็นการสัง่อยา่งหน่ึงหรือมีกล่องโตต้อบปรากฏบนจอ 

กล่องตอบโตอ้าจตอ้งการค าตอบ OK หรือ Cancel หรือ YES หรือ NO จากคุณ หรือคุณอาจตอ้งใส่
ขอ้มูลเป็นตวัเลขหรือยอมรับค่าล่าสุดก่อนเลือก OK หรือ Cancel คุณสามารถเลือกยกเลิกการท าหนา้ที่หน่ึงได้
เสมอหรือออกจากกล่องโตต้อบโดยไม่ตอ้งเปล่ียนแปลงอะไรเลย 
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การเลือกรายการค าส่ังต่างๆ (Selecting menu options) 
คุณอาจเลือกใชง้านค าสัง่ต่างๆ โดยใชเ้ทคนิคต่อไปน้ีหรือหลายเทคนิครวมกนั 

ช่ือรายการ (Menu title) 
คุณสามารถคลิกที่ช่ือที่ดา้นบนของจอ ( File, Edit, Run, Windows, Setup และ Help) เพือ่เรียก

รายการออกมา คุณยงัสามารถเขา้ถึงรายการไดโ้ดยการกดปุ่ ม Alt บนคียบ์อร์ดของคุณ  และกดปุ่ มที่ตรงกบั
อกัษรตวัแรกของช่ือรายการ เช่น การเปิดรายการ File โดยกด Alt+F 

รายการค าส่ัง (Menu commands) 
เม่ือคุณเรียกรายการออกมาแลว้ จะมี 2 วธีิในการเลือกค าสัง่ ที่ปรากฏ  คือ ใชเ้มาส์เลือกค าสัง่ใดก็

ตามบนรายการโดยการคล๊ิกที่ค  าสัง่นั้น หรือกดปุ่ มบนคียบ์อร์ดที่ตรงกบัตวัอกัษรที่ถูกเนน้บนค าสัง่ ตวัอยา่ง  
เช่น เลือกค าสัง่ Save As บนรายการไฟลโ์ดยการกดปุ่ ม A 

ปุ่ มใช้บ่อยและปุ่ ม F (Hot keys and F keys) 
คุณสามารถใชก้ดปุ่ มหลายปุ่ มพร้อมกนับนคียบ์อร์ดและปุ่ มหนา้ที่คียบ์อร์ด  เพือ่เลือกหนา้ที่

รายการได ้เช่น  กด Ctrl+S เพือ่บนัทึกโปรแกรม NC ปัจจุบนั  กดปุ่ ม F2 เพือ่เปิดกล่องโตต้อบไฟล ์ NC 
ทางเลือกรายการที่มีปุ่ มใชบ้่อยหลายปุ่ มถูกแสดงอยูบ่นรายการ สญัลกัษณ์ (^) แทนปุ่ ม Ctrl บนคียบ์อร์ด 
หนา้ที่ของปุ่ ม F จะปรากฏดา้นล่างของจอโปรแกรม 

การเลือกด้วยปุ่ มลูกศร 
คุณสามารถใชปุ้่ มลูกศรบนคียบ์อร์ดคอมพวิเตอร์เพือ่เนน้ช่ือรายการหรือหวัขอ้หน่ึงบนรายการ

ในกล่องโตต้อบ เม่ือหวัขอ้นั้นถูกเนน้ตามที่ตอ้งการ ใหก้ดปุ่ ม Enter เพือ่ท  าการเลือก 
การเลือกโดยใช้ Tab และ Shift + Tab 

คุณสามารถยา้ยจากเขตขอ้มูลหน่ึงไปยงัอีกเขตขอ้มูลหน่ึงไดภ้ายในกล่องโตต้อบ  โดยการกดปุ่ ม 
Tab เพือ่ไปที่เขตต่อไป  หรือกดปุ่ ม Shift และ Tab พร้อมกนัเพือ่ไปที่เขตก่อนหนา้น้ี เม่ือเขตขอ้มูลถูกเนน้ใส่
ขอ้มูลโดยการพมิพ ์กดปุ่ ม Enter เม่ือคุณใส่ขอ้มูลเสร็จ หรือใชปุ้่ ม Tab หรือ Shift + Tab เพือ่เล่ือนตวัช้ีเมาส์ไป
ยงัอีกเขตหน่ึง 

ถา้กล่องโตต้อบมีปุ่ ม ดงัเช่น OK, Cancel, YES หรือ NO ปุ่ มที่ถูกเลือกจะเปล่ียนการบงัคบัใช้จาก
ตวัเล็ก/ตวัใหญ่เม่ือถูกเลือก ตวัอยา่งเช่น เม่ือปุ่ ม ok ไม่ถูกเลือกมนัจะถูกแสดงเป็นอกัษรตวัเล็ก  เม่ือถูกเลือกจะ
กลายเป็นอกัษรตวัใหญ่ คือ OK 

 
 
 
 
การเลือกโดยใช้เม้าส์ 

โปรแกรมควบคุม proLIGHT ถูกออกแบบใหท้  างานกบัคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลที่มีไดร์เวอร์เมา้ส์
ที่ใชก้บัไมโครซอฟ์ทได ้เม่ือไดร์ฟเวอร์เมาส์ถูกโหลดตวัช้ีเมาส์จะกลายเป็นตวัช้ีที่มีรูปร่างเป็นกล่อง ยา้ยตวัช้ี
บนจอโดยการยา้ยเมา้ส์บนเดสกท์อ็ปของคุณ 

 

Not Selected 

ok 

Selected 

 
OK 
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เม่ือตวัช้ีเมาส์อยูบ่นต าแหน่งบนจอที่ตอ้งการแลว้กดและปล่อยปุ่ มดา้นซา้ยของเมา้ส์ การท าน้ี
เรียกวา่การคล๊ิก การคล๊ิกเลือกหวัขอ้หน่ึงหรือเขตหน่ึงบนจอ คุณยงัสามารถคล๊ิกบนปุ่ มต่างๆเช่น OK หรือ 
Cancel เพือ่กดปุ่ มเหล่านั้น ถา้ตอ้งการใส่ขอ้มูลในเขตขอ้มูลคล๊ิกบนเขตนั้น พมิพข์อ้มูลและคล๊ิกบน OK คุณ
สามารถใชเ้มา้ส์เพือ่เลือกรายการ ค  าสัง่รายการ เขตขอ้มูลหรือพื้นที่หน่ึงบนจอได ้

คุณอาจคล๊ิก เร็วๆ สองคร้ังเพือ่เลือกหวัขอ้บางหวัขอ้  เช่น ไดร์ฟเวอร์ ที่เก็บขอ้มูลหรือไฟลใ์น
กล่องโตต้อบไฟล ์Load NC 
หน้าจอภาพของโปรแกรมควบคุม (The control program screen) 

หนา้จอภาพจะปรากฏ เม่ือคุณท าใหโ้ปรแกรมควบคุม proLIGHT ท างาน ซ่ึงจะอยูก่บัโหมด  Startup ที่
คุณเลือก (ดูค  าสัง่ตั้งค่าที่ตอ้งการไดช่้วงทา้ยของส่วนน้ี) ดา้นล่างเป็นจอในโหมดที่ก  าหนดไวแ้ลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่หน้าต่างส าหรับการแก้ไข (The edit window) 

หนา้ต่าง Edit จะอยูท่ี่  Menu title คือ  ที่ที่คุณใชน้ามสกุล  NC เม่ือคุณตอ้งการ เปิดโปรแกรม
นามสกุล NC ที่มีอยู่ มนัจะปรากฏในหนา้ต่าง Edit เม่ือคุณก าลงัท างานกบัโปรแกรม ขนาดใหญ่ คุณสามารถ
เล่ือนผา่นหนา้ต่าง Edit ไดโ้ดยการคล๊ิกบนบาร์เล่ือนดา้นซา้ยและดา้นล่างของหนา้ต่าง Edit 

ตวัเลขที่แสดงดา้นล่างซา้ยของหนา้ต่าง Edit แสดงตวัเลขของบรรทดัที่ปุ่ มลูกศรอยูแ่ละจ านวน
ตวัอกัษรในบรรทดั เช่น  ถา้ตวัเลขที่แสดงเป็น 20:3 คือปุ่ มลูกศรอยูบ่นตวัอกัษรที่ 3 ในบรรทดัที่ 20 ของ
โปรแกรม 

เม่ือคุณเปิดโปรแกรมขึ้นมาหน่ึงโปรแกรม  คุณสามารถใชท้ั้งเมา้ส์และคียบอร์ดเพือ่แกไ้ข ขอ้มูล
นามสกุล NC 

การบนัทึกโปรแกรม นามสกุล  NC หลงัการ แกไ้ข  เพือ่ใหก้ารเปล่ียนแปลงที่ท  า ไว้ไม่หายไป
ก่อนที่จะปิดการท างานของคอมพวิเตอร์ จึงควรบนัทึกงานรที่ท  างานไว ้เพือ่ป้องกนัขอ้มูลหายในกรณีที่ไฟดบั 

ที่หน้าต่างบอกต าแหน่ง (The position window) 
หนา้ต่างบอกต าแหน่งจะอยูท่ี่  Menu title ช่ือ  windows โปรแกรมที่ถูกเลือก จะแสดงต าแหน่ง

ล่าสุดของเคร่ืองมือตดัในแนวแกน X, Y และ Z (ระบบน้ิว หรือมิลลิเมตร) 
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ถา้คุณเปล่ียนต าแหน่งพกิดั  โดยใชค้  าสัง่ระบบพกิดัจากรายการ Setup ระบบพกิดัที่ถูกเลือก
ปัจจุบนั ก็จะแสดงเช่นกนั ค่าที่ต ั้งไวแ้ลว้ คือ ระบบพกิดั W (ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากล ) ระบบพกิดัเป็น W เสมอ
ยกเวน้เม่ือก าลงัท างานดว้ยโปรแกรม NC1 ทีใ่ชค้  าสัง่ G54 ถึง G59 

ที่หน้าต่าง Outputs (The outputs window) 
หนา้ต่าง Outputs จะอยูท่ี่  Menu title ช่ือ windows มีปุ่ มเปิด/ปิด  เพือ่ท  าใหร้ะบบ Outputs ทั้ง 8 

ท างานหรือไม่ท างาน Output จะท างาน เม่ือมีเคร่ืองหมายดอกจนัปรากฏในคอลมัภเ์ป็น “ON” 
คุณควบคุม Outputs ไดต้ราบใดที่แผงควบคุม Manual ยงัท างานอยู ่ในการท าให ้ Output ท างาน

หรือไม่ท างานคุณสามารถคล๊ิกที่คอลมัภใ์หเ้ป็น on หรือ off ดว้ยเมา้ส์ คุณยงัสามารถใช ้ Shift + F-Key ไดด้ว้ย 
เช่นกด Shift + F1 เพือ่เปิด Output ที่หน่ึงอยูท่ี่ on หรือ off 

Outputs 3 อนัแรกมีไวส้ าหรับแกนหมุน เคร่ืองมือตดั  ACC1 และ ACC2 ส่วน Outputs ที่เหลือ
ตอบโตก้บั Outputs บนตวัเช่ือมต่อ TTL I/O บนแผงดา้นหลงัของเคร่ือง Machining center (ดูการเช่ือมต่อกบั
หุ่นยนต ์ในภาคผนวก F) 

ที่หน้าต่างบอกขอบเขต (The limits window) 
หนา้ต่างบอกขอบเขต จะอยูท่ี่ Menu title ช่ือ windows ใช้เตือนเม่ือ คุณควบคุม เคร่ืองเคล่ือนที่ ถึง

ขีดสูงสุดแบบบวกและลบ เม่ือถึงขอบเขต ที่หนา้จอจะมีแสงและปรากฏค าวา่ Limit และมีเคร่ืองหมาย + และ 
– ปรากฏตามแกนขอบเขต ตวัอยา่งเช่นถา้หนา้ต่าง Limits เปล่ียนสีและมีเคร่ืองหมาย + สีขาวปรากฏติดกบั
แนวแกน X หมายความวา่ไดมี้การไปถึงขอบเขตแนวแกน X บวก 

หนา้ต่างบอกขอบเขต ยงัเตือนคุณถึงส่ิงที่เกิดกบัโปรแกรมอ่ืนดว้ย เช่น  ถา้หนา้ต่างจะเปล่ียนสี
และแสดง ESTOP ถา้คุณกดปุ่ ม Emergency stop (หยดุฉุกเฉิน)  หรือ Cycle stop (หยดุวงจร) และแสดง
ขอ้ความ Door Open (ประตูเปิด) 

ที่หน้าต่าง Inputs (The inputs window) 
หนา้ต่าง Inputs จะอยูท่ี่ Menu title ช่ือ windows ปรากฏเม่ือแผงควบคุม Manual ถูกเปิดหรือเม่ือ

คุณก าลงัเปิดโปรแกรม NC หนา้ต่างน้ีแสดงสถานะของ Inputs บนตวัเช่ือมต่อ TTL I/O บนแผงดา้นหลงัของ
เคร่ือง Machining center  

Inputs ทั้งหมดปกติมีค่าต  ่า (มีแรงไฟฟ้าต ่า ) Inputs จะขึ้นสูงในบางสถานการณ์ เช่นปุ่ ม Cycle 
Start บนแผงดา้นหนา้ของเคร่ือง Machining center จะท าให ้ Input 8 เขา้สู่สภาพแรงไฟฟ้าสูง น่ีสามารถถูกใช้
ร่วมกบัรหสั G บางรหสั  ส าหรับการเช่ือมต่อกบัหุ่นยนตแ์ละการท างานกบัเคร่ืองจกัรบางส่วนซ ้ าๆ ส าหรับ
ขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบัการใช ้Inputs ใหดู้ในภาคผนวก F 

บาร์รายการและบาร์ข้อความ (The menu bar and message bar) 
บาร์รายการดา้นบนของจอ ภาพ รายการดึงลงและบาร์ขอ้ความที่ดา้นล่างของจอ ภาพขอ้มูล

เก่ียวกบัจ านวนบรรทดัในโปรแกรมที่เปิดอยู ่พื้นที่ความจ าที่เหลืออยูบ่นคอมพวิเตอร์ของคุณและเวลา 
รายการไฟล์ 

รายการไฟล ์ใหค้  าสัง่การจดัการไฟลท์ัว่ไป 
ค าส่ังสร้างโปรแกรมใหม่ 
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เม่ือคุณใชโ้ปรแกรมนามสกุล  NC ที่มีอยู่ แลว้ตอ้งการ สร้างโปรแกรม NC ขึ้นใหม่ ใหคุ้ณเลือก 
New จากรายการไฟล ์คุณจะถูกเตือนใหบ้นัทึกการเปล่ียนแปลงที่เกิดกบัโปรแกรม NC ที่เปิดอยู ่เม่ือโปรแกรม
ปัจจุบนัถูกบนัทึก หนา้ต่าง “Untitled.NC” จะปรากฏ ใหคุ้ณสามารถพมิพช่ื์อโปรแกรมนามสกุล NC ใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส่ังเปิดโปรแกรม 

เม่ือคุณเลือก Open จากรายการ ช่ือโปรแกรมโตต้อบ Open NC File ก็จะปรากฏขึ้น ดงัรูปขา้งล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือของโปรแกรมสุดทา้ยที่ถูกโหลดเขา้ใน RAM เป็นช่ือไฟลท์ี่ถูกก าหนดไวแ้ลว้ในกล่อง Open 
NC File ถา้คุณพมิพช่ื์อไฟลท์ี่ต่างออกไปคุณตอ้งท าตามขอ้ก าหนด DOS ในการระบุช่ือ DOS เตม็ [ไดร์ฟ]:\ [ที่
เก็บขอ้มูล]\ช่ือไฟล]์ 
ตัวอย่างเช่น 

B: CASTLE.NC (ไฟลโ์ปรแกรม NC ในไดร์ฟ B ช่ือ castle) 
C:\PROGRAMS\CASTLE.NC (ไฟลโ์ปรแกรม NC ช่ือ Castle เก็บขอ้มูลในที่ PROGRAMS ของ

ไดร์ฟ C) 
ไดร์ฟที่ถูกก าหนดไวแ้ลว้  คือ  ไดร์ฟที่โปรแกรมควบคุม proLIGHT เร่ิมจากที่เก็บขอ้มูลที่ถูก

ก าหนดไวแ้ลว้ คือ เก็บขอ้มูลที่ PLM2000 
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คุณอาจเปิดที่เก็บขอ้มูลหรือเลือกไฟลห์น่ึงในหนา้ต่าง  โดยใชเ้มา้ส์หรือใหปุ้่ มลูกศรบนคียบ์อร์ด
ช่ือไฟลท์ี่ถูกเลือกจะปรากฏในกล่อง Open NC File ใชปุ้่ ม Tab เพือ่ยา้ยปุ่ มลูกศรผา่นหนา้ต่างแต่ละหนา้และ
ปุ่ มแต่ละปุ่ ม 

ถา้มีไฟลห์รือที่เก็บขอ้มูลมากกวา่ที่หนา้ต่างจะแสดงไดบ้าร์แถบเล่ือนจะปรากฏบนดา้นขวาของ
หนา้ต่าง ถา้ตอ้งการดูไฟลห์รือที่เก็บขอ้มูลเพิม่เติมคล๊ิกที่บาร์แถบเล่ือน 

ถา้ตอ้งการดูเน้ือหาของที่เก็บขอ้มูลหลกัของที่เก็บขอ้มูลยอ่ยที่คุณก าลงัดูอยูเ่ลือกจุดสองจุด (..) 
ถา้ตอ้งการเปิดไฟลโ์ปรแกรมที่แสดงในกล่อง Open NC File เลือก OK (คุณสามารถใชเ้มา้ส์คล๊ิก 

2 คร้ังบนช่ือไฟลใ์นหนา้ต่างไฟลไ์ดเ้ลย) 
เลือก Cancel เพือ่ออกจากกล่อง Open NC File 

ค าส่ังบันทึกโปรแกรม และบันทึกโปรแกรมเป็น (The save and save as commands) 
ค าสัง่บนัทึก ท าใหคุ้ณบนัทึกการเปล่ียนแปลงล่าสุดที่คุณท า ไวก้บัโปรแกรม NC ภายใตช่ื้อเดิม 

ถา้คุณสร้างโปรแกรมใหม่ และยงัไม่ไดใ้หช่ื้อ มนัจะมีแต่ค  าสัง่บนัทึกเป็นเท่านั้นปรากฏรายการไฟล์ ขึ้น ค  าสัง่
บนัทึกจะไม่มีอยูจ่นกวา่จะมีการท าการเปล่ียนแปลงไฟล ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือของโปรแกรมสุดทา้ยที่ถูกโหลด คือ ช่ือไฟลท์ี่ถูกก าหนดไวแ้ลว้ในกล่อง Save As File ถา้คุณ
พมิพช่ื์อไฟลอ่ื์นเขา้ไปคุณตอ้งท าตามขอ้ก าหนด DOS เพือ่ระบุช่ือไฟล ์DOS เตม็ 

การบนัทึกโปรแกรม NC หน่ึงภายใตช่ื้อไฟลด์ั้งเดิมจะเป็นการเขียนทบัไฟลก่์อนหนา้น้ีดว้ยการ
เปล่ียนแปลงที่ถูกท าใหม่ คุณสามารถบนัทึกส่วนหน่ึงของโปรแกรมไดห้ลายแบบโดยการบนัทึกไฟลภ์ายใต้
ช่ือไฟลต่์างๆ 

ถา้คุณตอ้งการบนัทึกโปรแกรมภายใตช่ื้อไฟลอ่ื์นหรือบนัทึกไฟลน์ั้นที่หมวดหมูหรือไดร์ฟอ่ืน  
ใหเ้ลือกค าสัง่บนัทึกเป็น ใส่ช่ือ DOS ใหม่ส าหรับโปรแกรมก่อนเลือก OK ถา้คุณไม่ใส่ .NC โปรแกรมควบคุม
จะใส่ใหคุ้ณอตัโนมติัเม่ือคุณเลือก OK 

ไดร์ฟที่ถูกก าหนดไวแ้ลว้  คือ  ไดร์ฟที่โปรแกรมควบคุม proLIGHT เร่ิมจากที่เก็บขอ้มูลที่ถูก
ก าหนดไวแ้ลว้ คือ ที่เก็บขอ้มูล PLM2000 
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ใชเ้มา้ส์หรือปุ่ มลูกศรบนคียบ์อร์ดเปิดที่เก็บขอ้มูลหรือเปล่ียนไดร์ฟ ใชปุ้่ ม Tab เพือ่เคล่ือนยา้ยปุ่ ม
ลูกศรผา่นแต่ละหนา้ต่างหรือปุ่ ม 

ถา้มีไฟลห์รือที่เก็บขอ้มูลมากกวา่ที่หนา้ต่างจะแสดงได ้บาร์แถบเล่ือนจะปรากฏบนดา้นขวาของ
หนา้ต่าง ถา้ตอ้งการดูไฟลห์รือที่เก็บขอ้มูลเพิม่เติมคล๊ิกที่บาร์แถบเล่ือน 

ถา้ตอ้งการดูเน้ือหาในที่เก็บขอ้มูลหลกัของที่เก็บขอ้มูลยอ่ยที่คุณก าลงัดูอยู ่ใหเ้ลือกจุดสองจุด (..) 
ถา้ตอ้งการบนัทึกไฟลใ์นกล่อง Save NC File แลว้เลือก OK แต่ถา้เลือก Cancel เป็นการออกจาก

กล่องตอบโต ้
ค าส่ังพิมพ์ (The print commands) 

ค าสัง่พมิพท์  าใหคุ้ณพมิพโ์ปรแกรมออกมาใส่กระดาษได้  ซ่ึงเป็นการป้องกั นไฟลห์ายในกรณี
แผน่ดิสคมี์ปัญหา 

เม่ือเลือก Print กล่องตอบโตด้า้นล่างจะปรากฏ ไฟลท์ี่ก  าลงัถูกเปิดอยู่  จะอยูใ่นเขต Print NC File 
โดยอตัโนมตัิ เม่ือเลือก OK คือ การสัง่ใหพ้มิพโ์ปรแกรม NC และเลือก Cancel คือ ยกเลิกค าสัง่พมิพ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถา้ไฟลไ์ม่พมิพอ์อกมา จะท าใหเ้สียเวลา  ซ่ึงเกิดขึ้นเม่ือเคร่ืองพมิพไ์ม่ไดถู้กเปิดอยูห่รือไม่ไดถู้ก
เช่ือมต่ออยา่งเหมาะสม ถา้เคร่ืองพมิพท์  างานอยูแ่ละการเช่ือมต่อถูกตอ้ง  แต่ไฟลคุ์ณยงัไม่ถูกพมิพ์  ใหดู้ที่คู่มือ
ที่มากบัคอมพวิเตอร์และเคร่ืองพมิพข์องคุณ 

เคร่ือง Machining center proLIGHT ถูกตั้งค่าใหพ้มิพก์บัเคร่ืองพมิพม์าตรฐาน port LPT1 ถา้คุณ
พมิพไ์ฟลใ์หญ่ อาจมีการล่าชา้เกิดขึ้นก่อนกล่องตอบโตค้วามคืบหนา้ของการพมิพจ์ะปรากฏ 

ค าส่ังออกจากโปรแกรม proLIGHT (The exit commands) 
ถา้ตอ้งการออกจากโปรแกรมควบคุม proLIGHT และกลบัไปอยูท่ี่ DOS ใหคุ้ณเลือก Exit ถา้คุณ

ยงัไม่ไดบ้นัทึกโปรแกรมที่คุณท างานอยู ่คุณจะถูกเตือนใหบ้นัทึก เม่ือบนัทึกแลว้โปรแกรมควบคุมจะปิด  และ
สถานะของคอมพวิเตอร์จะกลบัไปอยูท่ี่ DOS 

รายการแก้ไข (The edit menu) 
รายการแกไ้ข เป็นการแกไ้ขโปรแกรม NC ซ่ึงจะท าไดเ้ม่ือคุณเปิดโปรแกรม proLIGHT แลว้เรียก

โปรแกรมนามสกุล NC ออกมาจากหนา้ต่าง Edit ซ่ึงคุณสามารถใชค้  าสัง่เหล่าน้ีท  าการ แกไ้ขขอ้มูลตามที่คุณ
ตอ้งการ 
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ค าส่ังตัด (The cut commands) 

คุณสามารถใชค้  าสัง่ตดัเพ่ือลบส่วนหน่ึงของโปรแกรม NC ออกและแปะส่วนนั้นไวท่ี้ใดก็ไดใ้น
โปรแกรมของคุณ เม่ือคุณเลือกส่วนหน่ึงของโปรแกรม NC และเลือก Cut ขอ้ความท่ีถูกตดั จะถูกเก็บใน
หน่วยความจ าเคร่ือง เพ่ือท่ีจะไดส้ามารถแปะขอ้ความท่ีคุณเลือกลงท่ีอ่ืนได ้ถา้คุณเลือกและตดัอีกคร้ังส่วนท่ีถูกตดั
ก่อนหนา้น้ีจะถูกลบออกจากหน่วยความจ า ค  าสัง่ตดัจะเป็นสีเทาและคุณไม่สามารถเลือกมนัไดจ้นกว่าคุณจะใช้
เมา้ส์เลือกขอ้ความ NC ท่ีคุณตอ้งการตดั เม่ือคุณเลือกขอ้ความท่ีตอ้งการตดัไดแ้ลว้ ค าสัง่ตดัก็จะปรากฏข้ึน 

ค าส่ังก็อปป้ี (The copy commands) 
คุณสามารถใชค้  าสัง่ก็อปป้ี เพือ่ก็อปป้ีส่วนหน่ึงของโปรแกรม NC และเก็บไว้  เพือ่แปะขอ้ความ

นั้นที่อ่ืนในโปรแกรม เม่ือคุณเลือกส่วนหน่ึงของ โปรแกรม  NC และเลือก Copy ขอ้ความ จะถูกเก็บใน
หน่วยความจ าเคร่ือง เพือ่ที่คุณจะไดส้ามารถแปะขอ้ความที่คุณเลือกลงที่อ่ืนได ้ถา้คุณเลือกก็อปป้ีอีกคร้ัง  ส่วน
ที่ถูกก็อปป้ีก่อนหนา้น้ีจะถูกลบออกจากหน่วยความจ า แลว้รายการ ค าสัง่ก็อปป้ีจะเป็นสีเทา  ท าให้ไม่สามารถ
ใชม้นัไดอี้กจนกวา่คุณจะใชเ้มา้ส์เลือกขอ้ความของ โปรแกรม  NC ที่คุณตอ้งการก็อปป้ี เม่ือคุณเลือกขอ้ความ
ของโปรแกรม NC ที่ตอ้งการก็อปป้ีไดแ้ลว้ รายการค าสัง่ก็อปป้ีก็จะปรากฏขึ้น 

ค าส่ังแปะ (The past commands) 
การใชค้  าสัง่แปะ เพ่ือแปะส่วนหน่ึงของโปรแกรม NC ท่ีคุณตดัหรือก็อปป้ีไว ้ค  าสัง่ตดัสามารถใชไ้ด้

หลายคร้ัง  เม่ือส่วนหน่ึงของโปรแกรมถูกตดัหรือก็อปป้ี ค  าสัง่แปะจะเป็นสีเทา  ท าให้ไม่สามารถเลือก ใชต่้อได ้
จนกว่าจะตดัหรือก็อปป้ีส่วนหน่ึงของโปรแกรม NC ท่ีคุณตอ้งการแปะ เม่ือคุณเลือกตดัหรือก็อปป้ีส่วนหน่ึงของ
โปรแกรม NC แลว้ ค าสัง่แปะก็จะปรากฏ ก่อนท่ีจะแปะคุณตอ้งเล่ือนลูกศรเมา้ส์ไปท่ีจุดท่ีคุณตอ้งการแปะ 

ค าส่ังเคลียร์ (The clear commands) 
ค าสัง่เคลียร์ลบขอ้มูลในโปรแกรม NC ที่ถูกเลือกดว้ยเมา้ส์ 

ค าส่ังค้นหา (The search commands) 
ค าสัง่คน้หา ช่วยใหคุ้ณหาตวัอกัษรบางตวัในไฟล ์NC โดยจ ากดัความจ าเป็นที่ตอ้งหาทั้งไฟล์ ค  าสัง่น้ีมี

ประโยชน์มากถา้คุณมีไฟลใ์หญ่ เม่ือคุณเลือก Search กล่องขอ้ความจะปรากฏขึ้น ให้ใส่ตวัอกัษรหรือค าที่
ตอ้งการคน้หา (มากสุด 20 ตวัอกัษร) 
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Ignore Case (ไม่สนใจวา่ตวัเล็กหรือใหญ่) ท าใหคุ้ณหาไดเ้ฉพาะค าที่มีตวัอกัษรตามที่คุณก าหนด
ถา้คุณไม่เลือก แต่ถา้คุณเลือก Ignore Case คุณจะไดค้  าที่ถูกคน้หาที่อยูใ่นรูปแบบตวัเล็กและใหญ่ 

การกด OK จะท าใหก้ารคน้หาเร่ิมขึ้น ตวัช้ีเมา้ส์จะไปที่ที่แรกที่ตวัอกัษรเหล่านั้นปรากฏใน
โปรแกรม กด F3 หรือเลือกค าสัง่ Find Again (คน้หาอีกคร้ัง) เพือ่หาตวัอกัษรเดิมต่อไป 

การกด Cancel จะยกเลิกการคน้หาและปิดกล่องขอ้ความนั้น 
ค าส่ังค้นหาอีกคร้ัง (The find again commands) 

ค าสัง่คน้หาอีกคร้ังจะหาตวัอกัษรที่ถูกระบุโดยใชค้  าสัง่คน้หาที่อยูท่ี่อ่ืนในไฟล ์
ค าส่ังแทนที่ (The replace commands) 

ค าสัง่แทนที่ จะหาตวัอกัษรในโปรแกรม NC และแทนที่ดว้ยค  าที่ก  าหนด เช่น  ถา้โปรแกรมของ
คุณไดม้าจากระบบ  CAM ตั้งค่าอตัราป้อนเป็น 20 น้ิวต่อนาที  ทั้งโปรแกรม  แต่คุณตอ้งการเปล่ียน อตัราป้อน
เป็น 25 น้ิวต่อนาที คุณก็ใส่ 20 น้ิวต่อนาที ที่ช่องคน้หาและ 25 น้ิวต่อนาที ที่ช่องแทนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ignore Case (ไม่สนใจวา่ตวัเล็กหรือใหญ่)  ถา้คุณไม่เลือก  Ignore Case ท  าใหห้าไดเ้ฉพาะค าที่มี
ตวัอกัษรตามที่คุณก าหนด แต่ถา้คุณเลือก Ignore Case คุณจะไดค้  าที่ถูกคน้หาที่อยูใ่นรูปแบบตวัเล็กและใหญ่ 
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Ask before Replace (ถามก่อนแทนที่) จะหยดุที่ค  าที่คน้หาและถามคุณก่อน  วา่ตอ้งการแทนที่ค  า
นั้นดว้ยค าอ่ืนหรือไม่ ค  าถามนั้นจะปรากฏในบาร์ขอ้ความดา้นล่างของจอ 

การกด OK จะท าใหก้ารคน้หาและแทนที่เร่ิมขึ้น 
การกด Cancel จะยกเลิกการคน้หาและแทนที่ และปิดกล่องขอ้ความนั้น 
Replace all (แทนที่ทั้งหมด) จะเปล่ียนค าที่ถูกคน้หา ที่ปรากฏทั้งหมดโดยอตัโนมติั  ถา้คุณไม่ได้

เลือก Ask before replace (ถามก่อนแทนที)่ 
ค าส่ังปรับปรุงตัวเลขบรรทัด (The renumber commands) 

เม่ือเลือก ค าสัง่ปรับปรุงตวัเลขบรรทดั ท าให้เกิดกล่องตอบโตข้ึ้นมา  และคุณสามารถ ปรับปรุง
ตวัเลขหลงัอกัษร N ในโปรแกรมได ้

อกัษร N จะมีตวัเลข ระบุที่ถูกเรียงล าดบัของ บรรทดัในโปรแกรม NC คุณสามารถเลือกการใช้
อกัษร N ได ้แต่เม่ือคุณใชอ้กัษร N อกัษรน้ีตอ้งเป็นตวัอกัษรแรกของแต่ละบรรทดัในโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเปล่ียนตวัเลข หลงัอกัษร  N ทั้งหมด ซ่ึงมีประโยชน์ในกรณีที่คุณไดใ้ส่ตวัเลขบรรทดัและตอ้งใส่

ตวัเลขภายหลงัที่แกไ้ขโปรแกรมใหม่แลว้ มีการปรับปรุงตวัเลขบรรทดัในโปรแกรม ดงัน้ี 
1. เม่ือตอ้งปรับปรุงตวัเลขบรรทดัหลงัอกัษร N ทั้งหมด 
2. เล่ือนบรรทดั N ทั้งหมด 
3. ยกวนัอกัษร N ออกทั้งหมด 
4. เพิม่จ  านวนบรรทดัดว้ยการใส่ตวัเลขใดก็ตามที่คุณตอ้งการใช ้(เช่น ถา้คุณใส่ตวัเลข 2 จ านวน

บรรทดัจะอ่าน N0, N2, N4, N6, N8 และต่อไปเร่ือยๆ) 
5. เพิม่ช่องวา่งระหวา่งอกัษรของค าสัง่ NC ทั้งหมดในโปรแกรม 
6. เล่ือนช่องวา่งใดๆก็ตาม ระหวา่งอกัษรของโปรแกรม NC 
7. เล่ือนรายละเอียดใดๆ ที่มีอยูใ่นโปรแกรม 

ค าส่ังล็อค (The locked commands) 
ค าสัง่ล็อคโปรแกรม NC ของคุณระหวา่งฟอร์แมตที่แกไ้ขไดแ้ละฟอร์แมตส าหรับอ่านเท่านั้น 

ค  าสัง่ล็อคป้องกนัไม่ใหโ้ปรแกรม NC ถูกเปล่ียน เม่ือโปรแกรม NC ถูกล็อคคุณไม่สามารถเขา้ แกไ้ขใหม่ หรือ



13 

ใชค้  าสัง่ตดั แปะ แทนที่หรือเปล่ียนตวัเลขได ้เม่ือไฟลถู์กล็อคช่ือไฟลท์ี่ดา้นบนของจอแกไ้ขจะกลายเป็นสีแดง 
และจะมีสญัลกัษณ์เช็คแลว้ปรากฏใกลก้บัค  าสัง่ล็อคบนรายการแกไ้ข ช่ือไฟลท์ี่ไม่ถูกล็อคจะปรากฏเป็นสีขาว 
รายการกระบวนการท าให้โปรแกรมท างาน (The run menu) 

รายการ ใน Run ใหค้  าสัง่ที่มีผลต่อการท างานของโปรแกรม NC โดยตรง ค  าสัง่เหล่าน้ีประกอบดว้ย 
Manual Control (ควบคุมดว้ยมือ ), Run Program (ท างานตามโปรแกรม)  และ Verify Program (ตรวจสอบ
โปรแกรม) ถึงแมโ้ปรแกรม proLIGHT จะมีการตรวจความถูกตอ้งทาง เดินของเคร่ืองมือตดัแบบกราฟฟิค  เรา
แนะน าวา่คุณลองซอ้มเปิดโปรแกรมใหท้  างานทั้งหมดก่อนที่คุณจะพยายามท าใหส่้วนต่างๆของเคร่ืองท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
ค าส่ัง Manual Control (ควบคุมด้วมือ) 

เม่ือคุณเลือก Manual Control จากรายการ Run แผง Manual Control จะปรากฏ ในการใชแ้ผง  
Manual Control คุณสามารถยา้ยสไลดไ์ปต าแหน่งใหม่ได ้ควบคุมอินพดุจากหุ่นยนตแ์ละท าใหแ้กนหมุนและ
ปลัก๊อุปกรณ์เสริมท างานและไม่ท างานได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การต้ังค่าการเคลื่อนที่ด้วย Jog 

การเคล่ือนที่ดว้ย Jog มีทั้งแบบเคล่ือนที่ต่อเน่ือง และเคล่ือนที่ตามค่าที่ก  าหนด 
ดว้ยการเคล่ือนไหวแบบตามค่าที่ก  าหนด เคร่ืองมือตดัจะเคล่ือนที่ไดเ้ร็วเท่าที่ระบุไวใ้นกล่องตอบ

โต ้Set Jog Distance (ตั้งระยะทางการเคล่ือนที่) (ดูรายการการตั้งค่า) 
การเคล่ือนที่แบบต่อเน่ือง คุณสามารถควบคุมเคร่ืองมือตดัใหเ้คล่ือนที่แบบ ต่อเน่ือง  และจะหยดุ

การเคล่ือนที่ เม่ือกด Space บาร์ หรือปุ่ มใดๆก็ไดบ้นคียแ์พดตวัเลข 
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เม่ือคุณเลือกการเคล่ือนท่ีแบบต่อเน่ือง (Continuous) จะมีขอ้ก าหนดปรากฏบนจอ ใหรู้้ว่าอตัราป้อน
สูงสุดไดไ้ม่เกินเท่าไร และแสดงอตัราการป้อนของแนวแกน X, Y และ Z ซ่ึงสามารถระบุอตัราการป้อนทั้งหมด
ได ้โดยการใชค้  าสัง่ตั้งค่าอตัราป้อน (Set Jog Feed) ภายใตร้ายการ Setup ถา้ตอ้งการใชอ้ตัราการป้อน สูงสุด ท าได้
โดยกดปุ่ ม Shift คา้งไว ้พร้อมกบักดปุ่มท่ีเป็นลูกศรบอกทิศทางการเคล่ือนท่ี 

ดา้นล่างใชต้ั้งค่าความเร็วการเคล่ือนท่ีของแกน X, Y และ Z เช่น เม่ือคุณเลือกการเคล่ือนท่ีเป็นแบบ
ตามค่าท่ีก าหนด คุณก็สามารถก าหนดค่าระยะ การเคล่ือน ท่ีของแกน X, Y และ Z และเม่ือเลือกเป็นการเคล่ือนท่ี
แบบต่อเน่ือง คุณจะใชค้วามเร็วการเคล่ือนท่ีไดไ้ม่เกินค่าสูงสุดท่ีถูกก าหนดไว ้

ที่หน้าต่างอินพุด (Inputs window) 
เม่ือแผงควบคุมเองท างานคุณสามารถดูสถานะภาพของอินพดุของระบบทั้ง 8 ได ้อินพดุเหล่าน้ีตอบ

โตก้บั pin บนตวัเช่ือมต่อ TTL I/O บนแผงดา้นหลงัของเคร่ือง Machining center proLIGHT ค าว่า Robotic Inputs 
จะปรากฏว่าต ่าหรือสูงข้ึนอยูก่บัสภาพของสญัญาณท่ีอินพดุหุ่นยนต ์ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการใชอิ้นพดุให้
ดูการผสมผสานหุ่นยนตท่ี์ภาคผนวก F 

รูปแป้นพิมพ์ควบคุมทิศทาง Keypad directions) 
การเคล่ือนท่ีของเคร่ืองมือตดั สามารถควบคุมได ้โดยใช้เมา้ส์คล๊ิกบน รูปแป้นพิมพค์วบคุมทิศทาง 

หรือโดยการกดปุ่ มตวัเลขท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแป้นพิมพ ์(ดา้นขวามือของคียบ์อร์ดคอมพิวเตอร์) หรือกดปุ่ มลูกศรท่ี
สอดคลอ้งกบัรูปแป้นพิมพ ์

ตวัอยา่ง เช่น ถา้คุณใชเ้มา้ส์คล๊ิกบนรูปแป้นพิมพค์วบคุมทิศทาง บนจอคอมพิวเตอร์ (หรือกดปุ่ มตวัเลข 6) 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมือตดัจะเคล่ือนท่ีไปในทิศทางแกน X ท่ีความเร็วท่ีตั้งไวท่ี้ Set jog speed (ตั้งความเร็วจ็อค) 
ถา้คุณใชก้ารเคล่ือนท่ีแบบต่อเน่ือง เคร่ืองมือตดัจะเคล่ือนท่ีไปตามความเร็วท่ีก าหนด จนปุ่มใดก็ตาม

ถูกกดจึงจะหยดุการเคล่ือนท่ี และถา้คุณใชก้ารเคล่ือนท่ีตามค่าท่ีก าหนด เคร่ืองมือตดัจะเคล่ือนท่ีไปในทิศทาง X 
ในระยะทางท่ีก าหนดไว ้

ถา้คุณคล๊ิกบนอีกส่วนหน่ึงของรูปแป้นพิมพค์วบคุมทิศทางบนจอ ตวัอยา่ง เช่น +Y เคร่ืองมือตดัจะ
เคล่ือนท่ีไปในทิศทางตามความเร็วและระยะทางท่ีตั้งไว ้

เคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) จะแทนการเคล่ือนท่ีข้ึนหรือลงของแกนหมุน (แกน Z)  
ความเร็วรอบของแกนหมุน (Spindle speed) 

ถา้คุณไม่ใชส้ญัญาลกัษณ์ S ในโปรแกรม NC เพ่ือระบุความเร็วรอบของแกนหมุน คุณสามารถใช้
กล่องโตต้อบการควบคุมการหมุน เพ่ือก าหนดความเร็วรอบได้  ถา้ตอ้งการเปิดกล่องตอบโต้ ให้คล๊ิกบนปุ่ม
ความเร็วรอบแกนหมุนหรือกดปุ่ ม S กล่องตอบโตน้ี้ท าใหคุ้ณสามารถเปล่ียนความเร็ว รอบปัจจุบนั  และใช้เปิด
หรือปิดการท างานของแกนหมุน 
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ขณะท่ีโปรแกรมท างาน ความเร็วรอบของแกนหมุน จะถูกก าหนดโดยสวิชส์โหมดบนแผงดา้นหนา้
ของเคร่ือง Machining center ถา้สวิทส์ถูกตั้งเป็นโหมด  Manual ความเร็ว รอบ จะถูกควบคุมโดยลูกบิดควบคุม
ความเร็ว รอบบนแผงดา้นหนา้ ถา้โหมดถูกตั้งเป็น CNC ความเร็ว รอบจะถูกก าหนดโดย สญัญาลกัษณ์  S ใน
โปรแกรม NC ถา้สญัญาลกัษณ์ S ไม่มีอยูใ่นโปรแกรม NC โปรแกรมควบคุมใชค้วามเร็วรอบท่ีถูกใส่เขา้ในกล่อง
ตอบโตก้ารควบคุมแกนหมุน ซ่ึงการตั้งค่าการควบคุมแกนหมุนตอ้งไม่มากกว่าค่า S ในโปรแกรม NC 

ค าส่ังตรวจสอบโปรแกรม (Verify program command) 
ค าสัง่ตรวจสอบโปรแกรม จะท าใหเ้กิดภาพจ าลองคอมพวิเตอร์กราฟฟิคของกระบวนการท างาน

ตามโปรแกรม NC คุณสามารถจ าลองโปรแกรม NC ที่เปิดอยูเ่ท่านั้น เม่ือคุณเลือก Verify program กล่องตอบ
โตจ้ะปรากฏขึ้น ซ่ึงจะท าใหคุ้ณตอ้งใหค้่าตวัแปรส าหรับการจ าลอง ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
เร่ิมต้นตรวจสอบโปรแกรมที่บรรทัด (Start block) 

ถา้คุณตอ้งการเร่ิมการตรวจสอบที่บรรทดั ไหนของโปรแกรม  NC นอกเหนือจากบรรทดั  0 ใส่
ตวัเลขบรรทดัในกล่อง Start block (เร่ิมทีบ่รรทดั) 

ต้ังขนาดช้ินงาน (Set stock size) 
คุณตอ้งบอกโปรแกรมควบคุม  วา่ช้ินงาน มีขนาดเท่าใด ถา้ตอ้งการตั้งขนาดของ ช้ินงาน ให้

เลือกตั้งขนาด ช้ินงาน (Set stock size) กล่องตอบโตจ้ะปรากฏ ขึ้น เพือ่ใหคุ้ณใส่ขนาด ช้ินงานทั้ง 3 แกน ใส่
ขนาดที่ตอ้งการแลว้เลือก OK ดงัรูปขา้งล่าง 
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ต้ังระยะห่างจากศูนย์งานมาตรฐาน (Set offset from standard zero) 

ตั้งระยะห่างจากศูนยง์าน มาตรฐาน  ท าใหคุ้ณปรับค่าการตรวจสอบส าหรับระบบพกิดัต่างๆ ใน
โปรแกรม NC ส่วนมากตั้งจุด 0, 0, 0 ที่มุมซา้ยของช้ินงาน ในกรณีน้ี จะตั้งระยะห่างจากศูนยง์าน มาตรฐาน  จะ
ให้เป็น  0 แต่บางทีคุณอาจตอ้งการใช้ แบบอ่ืน (เช่น  อยูต่รงจุด ศูนยก์ลางของ ช้ินงาน ) ในกรณีน้ีคุณตอ้งใส่
ระยะห่างจากศูนยง์านมาตรฐาน เพือ่ตรวจโปรแกรมของคุณใหเ้หมาะสมก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต้ังต าแหน่งเร่ิมต้น (Set initial position) 

คุณสามารถก าหนดต าแหน่ง ให้เคร่ืองมือ ตดั เร่ิมตน้ตดัเฉ่ือนช้ินงาน ได้ โดยใชค้  าสัง่ต  าแหน่ง
เร่ิมตน้ เพือ่ใส่ค่าจุดเร่ิมตน้ให้เคร่ืองมือตดัท างาน  เม่ือกล่องตอบโตป้รากฏ ขึ้น ให้ใส่ตวัเลขส าหรับทั้ง 3 แกน
และเลือก OK คุณใช ้Set initial position (ตั้งต  าแหน่งเร่ิมตน้) ไดเ้ท่านั้นส าหรับการตรวจสอบโปรแกรม 
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เปลี่ยนภาพจ าลองการท างาน (Change view during pause) 
คุณสามารถดูภาพจ าลองการท างานของ

เคร่ืองกดั เป็นแบบภาพฉาย ( ภาพ 2 มิติ) หรือภาพไอ
โซเมตริก ( ภาพ 3 มิต)ิ เช่น ดูภาพจ าลองการท างาน
ของเคร่ืองกดั โปรแกรม NC เป็นภาพฉาย โดยการกด
ปุ่ ม P และเปล่ียนจากภาพหน่ึงเป็นอีกภาพหน่ึง โดย
การกดปุ่ ม V เพือ่แสดงทางเลือกการมองต่างๆ ถา้คุณ
ไม่สัง่ใหมี้การเปล่ียนภาพช่วงการหยดุ  คุณอาจเปล่ียน
ภาพส่วนนั้นช่วงจะท าการจ าลองก็ได ้

จอภาพการตรวจสอบ (The verify screen) 
เม่ือคุณไดต้ั้งตวัแปรส าหรับการจ าลองแลว้เลือก OK จะท าใหป้รากฏจอภาพการตรวจสอบขึ้นมา 

หนา้ต่างที่ปรากฏจะมีรายละเอียด คือ Work piece, Tool และทางเลือกการมองภาพ ดงัรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพฉาย (Plan view) 

คุณจะเห็นความแตกต่างระหวา่งช้ินงานที่ถูกแสดงในภาพฉาย (Plan view) และภาพไอโซเมตริก 
(ภาพ 3 มิต)ิ ค่อนขา้งชดัเจน แต่ไม่เห็นความแตกต่างในหนา้ต่างเคร่ืองมือตดั 

หนา้ต่างภาพฉายช้ินงาน  (Work piece) แสดงช้ินงานทั้งหมด คร้ังแรกที่คุณตรวจ สอบโปรแกรม  
NC ส่วนของช้ินงานจะถูกแสดงในภาพ 2 มิติ มุมมอง คือ มองจากดา้นบนของช้ินงาน 
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คุณสามารถเปล่ียนเป็นภาพ 3 มิติไดโ้ดยการเลือก Isometric view (ดูทางเลือกการมอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา้ต่างแสดงเคร่ืองมือตดั จะเห็นเป็นภาพดา้นขา้งของช้ินงาน ไม่สามารถ เห็นเป็นภาพ 3 มิติได ้
เหมือนกบัที่เห็นหนา้ต่างช้ินงาน ช่วงการตรวจสอบ  จะแสดง ใหเ้ห็น เคร่ืองมือ ตดัที่เคล่ือน ที่ขึ้น-ลง ของ
แนวแกน Z   ในโปรแกรม NC สามารถท าใหเ้ห็นขนาด เคร่ืองมือตดั ขนาดช้ินงาน เป็นขนาดใหญ่หรือยอ่ให้
เล็กไดต้ามที่ตอ้งการ 

เสน้แนวนอนเล็กๆ  สีน ้ าเงินปรากฏขึ้นบนดา้นขวาของหนา้ต่างเคร่ืองมือ ตดั เม่ือใดก็ตามที่ ใช้
ค  าสัง่ G00 ในโปรแกรม NC เสน้เหล่าน้ีระบุวา่ไดมี้การเคล่ือน ที่อยา่งรวดเร็ว ถา้เคร่ืองมือ ตดัเคล่ือนที่อยา่ง
รวดเร็วเขา้หาช้ินงานในที่ที่ไม่เหมาะสม คุณจะเห็นขอ้มูลต าแหน่งของเสน้เหล่าน้ีได ้

ทางเลือก ส าหรับ การมอง ภาพ  (ในบาร์สีน ้ าเงินดา้นล่างของจอ) การควบคุมภาพในหนา้ต่าง
ช้ินงาน ทางเลือกการมองภาพประกอบดว้ยค าสัง่ View, Zoom, Rotation และ Pan 

 
 
 
ค าส่ังดูภาพ  (View commands) 

คุณสามารถมองภาพจ าลอง เป็นภาพฉาย  (Plan view) ซ่ึงแสดงภาพช้ินงาน 2 มิติ หรือ 3 มิติ เม่ือ
คุณเลือกมองภาพจ าลอง เป็นภาพฉาย  (Plan view) ภาพ ช้ินงานจะถูกแสดงเป็นส่ิงของ 2 มิติ เม่ือคุณเลือก 
Isometric view ช้ินงานถูกแสดงเป็นส่ิงของ 3 มิต ิเป็นเคา้โครงเสน้ 

ตรงน้ีเรากดปุ่ มเคร่ืองหมาย + เพือ่ซูมหนา้ต่างช้ินงานและกดปุ่ ม * เพือ่ซูมหนา้ต่างเคร่ืองมือตดั 
จากนั้นเรากดปุ่ ม - และปุ่ ม / เพือ่ซูมออก 
หลงัปรับหนา้ต่างช้ินงานใหเ้หมาะสม  โดยการแพนภาพ ซูมหรือหมุนแลว้  คุณสามารถใชค้  าสัง่

แสดงเป็นภาพทั้งหมด  เพือ่ปรับขนาดช้ินงานใหเ้ตม็หนา้ต่าง หรือคุณอาจใชค้  าสัง่ศูนยก์ลางเพือ่ใหช้ิ้นงาน
กลบัมาอยูต่รงศูนยก์ลางของหนา้ต่างหลงัการแพนภาพ 
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ถา้ตอ้งการเลือกค าสัง่มองภาพ สามารถท าไดโ้ดยกดปุ่ มที่ก  าหนด (I ส าหรับ Isometric, P ส าหรับ 
Pan, A ส าหรับ Show all หรือ C ส าหรับ Center) คุณยงัสามารถคล๊ิกบนค าสัง่ดว้ยเมา้ส์ 

ค าส่ังย่อย-ขยายภาพ (Zoom commands) 
ค าสัง่ยอ่ย-ขยายภาพ มีผลต่อทั้งหนา้ต่างช้ินงานและเคร่ืองมือ ตดั ถา้คุณตอ้งการ ขยายหนา้ต่าง

ช้ินงาน (Part in) ใหก้ดปุ่ มเคร่ืองหมาย + ถา้ตอ้งการยอ่ย (Part out) ใหก้ดปุ่ มเคร่ืองหมาย – 
ถา้ตอ้งการขยายหนา้ต่างเคร่ืองมือ ตดั (Tool in) ให้กดปุ่ มเคร่ืองหมาย  * ถา้ตอ้งการขยาย (Tool 

out) ใหก้ดปุ่ มเคร่ืองหมาย / 
ค าส่ังหมุนภาพช้ินงาน (Rotation commands) 

ถา้คุณกดปุ่ มเล่ือนหนา้ลงในขณะที่คุณอยูใ่นการมอง ภาพแบบ Plan view ช้ินงานของคุณจะ
เปล่ียนจากภาพฉาย 2 มิติ เป็นภาพเคา้โครงเสน้  3 มิติ และยงัท าให้ คุณสามารถหมุน ภาพช้ินงานได้อีก คุณยงั
สามารถหมุนภาพเคา้โครงเสน้ 3 มิติในมุมมองของ Isometric view 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การหมุนเกิดขึ้นแบบเพิม่ขึ้น 10 องศา คุณสามารถเลือกแกนการหมุน ของช้ินงานได้  โดยการกด
ปุ่ ม X, Y หรือ Z หรือโดยการคล๊ิกบนจอภาพตรงค าสัง่ที่เลือกดว้ยเมา้ส์ ลูกศรหน่ึงจะปรากฏใกลก้บัแกนที่ถูก
เลือกในหนา้ต่างช้ินงาน แกนที่ถูกเลือกจะถูกแสดงเป็นเสน้สีแดง 
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ถา้ตอ้งการหมุนช้ินงานไปรอบๆแกนท่ีเลือก  ให้กดปุ่ ม Page down (เล่ือนหนา้ลง) หรือ Page up 
(เล่ือนหนา้ข้ึน) ปุ่มเล่ือนหนา้ลงหมุนช้ินงานในทิศทางบวก ปุ่มเล่ือนหนา้ข้ึนหมุนช้ินงานในทิศทางลบ ให้คุณจะ
ใชเ้มา้ส์คล๊ิกท่ีจอภาพตรง PgUp หรือ PgDn ก็ได ้

ค าส่ังเลื่อนภาพชิน้งาน (Plan commands) 
ค าสัง่เล่ือนภาพช้ินงานใหเ้ล่ือนไปทางซา้ย ขวา ข้ึน หรือลง ถา้ตอ้งการ เล่ือนภาพช้ินงาน ให้กดปุ่ ม

ลูกศรท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทางท่ีคุณตอ้งการเล่ือนช้ินงานไป ตวัอยา่งเช่น ตอ้งการมองช้ินงานทางขวาเล่ือนช้ินงาน
ไปทางซา้ย โดยการกดลูกศรทางซา้ย (คุณยงัสามารถคล๊ิกบนค าสัง่เล่ือนภาพช้ินงานไดด้ว้ยเมา้ส์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้สงัเกต ถา้คุณใชค้  าสัง่หมุน ภาพใดก็ตาม  ขณะท่ีอยูใ่น Plan view ภาพช้ินงานจะเปล่ียนจาก ภาพ
ฉาย (2 มิติ) เป็นภาพเคา้โครงเสน้ (3 มิติ) ซ่ึงไม่เหมือนกบัภาพเคา้โครงเสน้ท่ีคุณเห็นจาก Isometric view คือ ภาพ  
Isometric view (3 มิติ) ถูกแสดงท่ีมุม 30 องศา แต่เคา้โครงเสน้ท่ีถูกใชใ้น Plan view จะแสดงท่ีมุมใดก็ได ้

กดลูกศรดา้นซา้ย ถา้ตอ้งการเล่ือนช้ินงานไปทางซา้ย หรือกดปุ่มขวา กดปุ่มข้ึน หรือลง เม่ือตอ้งการ
เล่ือนช้ินงานไปทางอ่ืน 

ตรวจสอบ (Verify) 
ใต ้Verify จะมี 2 ค าสัง่ คือ [CR-GO] และ Show tool (แสดงเคร่ืองมือตดั) 
การคล๊ิกเมา้ส์บน [CR-GO] มีผลเหมือนกบัการกดปุ่ม Enter เพ่ือเร่ิมการตรวจสอบ คุณควรเลือกการ

มองภาพแบบต่างๆ ก่อนคล๊ิก [CR-GO] เพ่ือเร่ิมการตรวจสอบ 
ค าสัง่แสดงภาพเคร่ืองมือตดั  (Show tool) ภาพเคร่ืองมือ ตดัในหนา้ต่างช้ินงาน ทั้ง Isometric และ 

Plan view ถา้ตอ้งการใหก้ารแสดงเคร่ืองมือตดัท างานหรือหยดุท างาน ให้กดปุ่ ม S หรือคล๊ิกบนค าสัง่ Show Tool 
ก่อนเร่ิมการจ าลอง เม่ือเคร่ืองมือตดัท างานอยู ่เคร่ืองหมายถูกจะปรากฏใกล้ๆ  ค  าสัง่ Show tool 

การจ าลอง (Simulation) 
กด Enter เพ่ือเร่ิมการจ าลอง ทนัทีท่ีการจ าลองเร่ิมข้ึนหนา้ต่างต าแหน่งและเอาทพ์ดุจะปรากฏข้ึนใน

มุมดา้นบนขวาของจอและบาร์ Viewing options ท่ีปรากฏดา้นล่างของจอจะเปล่ียนเป็น Status display 
ใน Plan view 

เคร่ืองมือ ตดัในหนา้ต่างช้ินงาน  ถูกแสดงเป็นวงกลมในขณะท่ีมนัเคล่ือน ท่ีไปบนช้ินงาน การ
เคล่ือนท่ีขา้มส่วนท่ีไม่มีการตดั จะเคล่ือนท่ีเร็ว และแสดงการเคล่ือนท่ีเป็นเสน้ปะ 
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ใน Isometric view 
เคร่ืองมือตดัถูกแทนโดยเสน้ปะเล็กๆ เสน้น้ีแทนจุดก่ึงกลางของเคร่ืองมือ ตดั การเคล่ือน ที่ขา้ม

ส่วนที่ไม่มีการตดัจะเคล่ือนที่ เร็ว และแสดงการเคล่ือนที่ เป็นเสน้ปะใหญ่ขึ้น รอยตดับนช้ินงานถูกแสดงโดย
เสน้เตม็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Status display อยูด่า้นล่างของจอการตรวจสอบ ช่วงการตรวจสอบ  Status display จะถูกอพัเดท
ตลอดเวลา (เช่นเดียวกบัหนา้ต่างต าแหน่งและเอาทพ์ดุ) 

Status display แสดงช่ือ  เสน้ทางโปรแกรม NC บรรทดัปัจจุบนั  หมายเลขเคร่ืองมือ ตดั การผา่น
การตรวจสอบ อตัราการป้อน ความเร็วของการแสดงภาพ (ดูค  าสัง่ซ่อน) และความเร็วรอบของแกนหมุน 

บรรทดัของค าสัง่โปรแกรม NC ถูกแสดงในขณะที่มนัท างาน และบรรทดัที่ติดกนัก็ถูกแสดงดว้ย 
เม่ือหยดุการจ าลองชัว่คราว ขอ้ความหยดุชัว่คราวจะปรากฏดา้นล่างของ Status display เม่ือกด

ปุ่ ม Enter จึงท าการตรวจสอบต่อ จนเกิดขอ้ความอ่ืน เช่น เปล่ียนเคร่ืองมือตดั และเกิดขอ้ผดิพลาด ก็ปรากฏขึ้น 
หนา้ต่างต าแหน่งและเอาทพ์ดุที่ปรากฏช่วงการตรวจสอบ  เป็นหนา้ต่างเดียวกบัที่คุณเห็นในจอ

หลกั ถา้คุณปิดหนา้ต่างเหล่านั้นในจอหลกั คุณก็จะไม่เห็นหนา้ต่างเหล่านั้นเลย 
ค าส่ังซ่อน (Hidden commands) 

ค าสัง่ซ่อน มีเพือ่เสริมสร้างการจ าลองการตรวจสอบ 
Display speed (แสดงความเร็ว) 

ค าสัง่แสดงความเร็วการจ าลองการตรวจสอบ  ท าใหคุ้ณชะลอความเร็วที่แต่ละบรรทดัของ ค าสัง่ 
NC ได ้การตั้งความเร็วมีตั้งแต่ 0 ถึง 9 โดย 0 เป็นค่าชา้สุด และ 9 เป็นค่าที่ถูกก าหนดไวแ้ลว้ใหเ้ร็วที่สุด 

ถา้ตอ้งการเปล่ียนความเร็วการแสดงการจ าลองการตรวจสอบ ใหก้ดตวัเลขความเร็วที่คุณตอ้งการ 
ตวัอยา่งเช่น ถา้ตอ้งการตรวจสอบที่ความเร็ว 5 กดปุ่ ม 5 ในขณะที่มีการตรวจสอบอยู ่

การเปลี่ยนมุมมอง (View change) 
ถา้คุณตอ้งการเปล่ียนมุมมองของหนา้ต่างช้ินงาน ในขณะที่โปรแกรม NC ก าลงัถูกตรวจสอบอยู่

ใหห้ยดุพกัการจ าลองโดยการกดปุ่ ม P และตามดว้ย V เพือ่แสดงบาร์ทางเลือกการมอง เปล่ียนมุมมองตามที่
ตอ้งการแลว้กด Enter เพือ่ท  าการตรวจสอบต่อ 
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หลงัจากท่ีคุณท าการตรวจสอบเสร็จ ขอ้มูลท่ีไดจ้  าเป็นตอ้งถูกบนัทึกลงดิสก ์โดยควรตรวจใหแ้น่ใจ
ว่าฮาร์ดไดร์ฟมีพ้ืนท่ีว่างเพียงพอ (ปกติคุณควรมีพ้ืนท่ีคร่ึงหน่ึงของโปรแกรม NC) ไฟลข์อ้มูลอาจถูกลบทนัทีท่ีท า
การตรวจสอบเสร็จ เพ่ือท่ีไฟลจ์ะไม่กินเน้ือท่ีดิสกทุ์กคร้ังท่ีมีการตรวจสอบ 

มองภาพด้านขวา และด้านหน้า (View right and view front) 
ถา้ตอ้งการมอง ภาพดา้นขวาหรือดา้นหนา้ของช้ินงานอยา่งรวดเร็ว  ให้ใชค้  าสัง่ View right และ 

View front ค าสัง่เหล่าน้ีท  างานทั้งใน Plan view และ Isometric view 
View right แสดงภาพเคา้โครงเป็นภาพเสน้ดา้นขวาของช้ินงาน ถา้ตอ้งการเลือก View right กดปุ่ ม 

R ในขณะท่ีบาร์ทางเลือกการมองท างานอยู ่
View front แสดงภาพเคา้โครงเป็นภาพเสน้ดา้นหนา้ของช้ินงาน ถา้ตอ้งการเลือก View front กดปุ่ ม 

F ในขณะท่ีบาร์ทางเลือกการมองท างานอยู ่
ท างานคร้ังละ 1 บรรทัด (Single Step) 

ค าสัง่น้ี  จะท าใหก้ารจ าลองหยดุชัว่คราวหลงับรรทดั NC แต่ละบรรทดั  เพ่ือท่ีคุณจะไดม้องการ
ท างานของโปรแกรมหน่ึงบรรทดัในแต่ละคร้ัง ตั้งโหมด ท างานคร้ังละ 1 บรรทดั ของ หนา้ต่างตอบโต ้ Set run 
settings ถา้ตอ้งการใหจ้ าลองการท างานของบรรทดัถดัไปในโปรแกรม ใหก้ด Enter 

การหยุด (Stopping) 
ทั้งปุ่ม Q และ Space bar สามารถถูกใชเ้พ่ือหยดุการตรวจสอบฉุกเฉินได ้ถา้คุณกด Space bar หรือ

ปุ่ ม Q กล่องตอบโตเ้ลก็ๆจะปรากฏข้ึน ดงัรูป 
 
 
 
 

กล่องน้ีท าใหคุ้ณออกจากการตรวจสอบไดห้รือเปล่ียนมุมมอง เพ่ือตรวจสอบว่าขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนท่ี
ใด ถา้คุณตอ้งการออก คุณอาจออกจากการตรวจสอบโดยการกดปุ่ม ESC, ปุ่ ม Enter, Space bar หรือโดยการคล๊ิก
บน Done ในกล่องตอบรับ 

การหยุดช่ัวคราว (Pausing) 
ใชปุ้่ ม P เพ่ือหยดุการจ าลอง (คุณตอ้งหยดุก่อนการใชปุ่้ม V ส าหรับทางเลือกการมอง ภาพ) เม่ือ

โปรแกรม NC ถูกหยดุชัว่คราว คุณสามารถกดปุ่ ม ESC เพ่ือออกจากการตรวจสอบ 
ค าส่ังให้โปรแกรมท างาน (Run program) 

ค าสัง่ใหโ้ปรแกรมท างาน  จะอยูท่ี่
รายการ Run ท าใหโ้ปรแกรมส่วนท่ีคุณเปิดอยู่
ท  างาน เม่ือคุณเลือก Run program จากรายการ 
Run กล่องโตต้อบเลก็ๆ  จะปรากฏ คุณมี
ทางเลือกท่ีจะท าใหโ้ปรแกรมท างาน เร่ิม จาก
บรรทดั  0 หรือก าหนดบรรทดัเร่ิมตน้ของ
โปรแกรมเอง 
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เม่ือคุณเร่ิม ใหโ้ปรแกรมท างาน  ที่บรรทดัที่ไม่ใช่บรรทดั  0 โปรแกรมควบคุมจะวเิคราะห์ ตั้งแต่
จุดเร่ิมตน้ผา่นไปจน ตลอดโปรแกรม ในขณะเดียวกนั เคร่ืองมือกลก็ จะท างาน ไปดว้ย  เช่น  ท าใหแ้กนหมุน
ท างาน แต่มนัจะไม่ท าใหค้  าสัง่ Dwell หรือ Pause ท างาน และมนัจะยงัไม่ใหเ้คร่ืองมือตดัเคล่ือนที่ 

เม่ือจุดเร่ิมตน้ถูกก าหนดแลว้  กล่องตอบโต ้Run program จะปรากฏ กล่องน้ีมี 3 บริเวณหลกั  คือ 
ขอ้มูลโปรแกรม บรรทดัโปรแกรม และขอ้ความ/ค าเตือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลโปรแกรมบอกช่ือของไฟลท์ี่ก  าลงัท างานอยู ่ซ่ึงบอกวา่บรรทดัไหนก าลงัถูกใหท้  างานและ
มีก่ีบรรทดัในโปรแกรม เคร่ืองมือตดัไหนก าลงัถูกใชแ้ละนบัจ านวนคร้ังที่โปรแกรมก าหนดใหท้  า  ถา้คุณเลือก 
อตัราป้อนมากเกินไป Use feed rate override ในกล่องตอบโต ้ Run preferences จะมีขอ้ความ Use feed rate 
override ปรากฏ ถา้คุณไม่เลือก Use feed rate override ก็จะปรากฏขอ้ความ Feed override disabled เช่นกนั 

 
 
 
 

หนา้จอจะแสดงโปรแกรมใหเ้ห็นเป็นบรรทดัที่ก  าลงัถูกด าเนินการพร้อมกบั 2 บรรทดัก่อนหนา้น้ี
และ 2 บรรทดัหลงัจากน้ี 

 
 
 
 

ขอ้ความ/ค าเตือน  แสดงขอ้ความ  เช่น “หยดุที่บรรทดั 0” และค าเตือนใหเ้ปล่ียนเคร่ืองมือตดั 
นอกจากน้ียงัเตือนเก่ียวกบัความผดิพลาดหรือปัญหาดา้นการปฏิบติังาน ที่อาจพบในขณะที่โปรแกรมท างาน 

ในขณะที่โปรแกรมก าลงัท างาน 
ในขณะท่ีระบบก าลงัท างานตามโปรแกรม มีเพียงบางปุ่ มท่ีท างานได ้คือ ปุ่ ม P ปุ่ ม Q และ Space bar 
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การหยุดช่ัวคราว (Pause) 
การกดปุ่ม P จะท าใหโ้ปรแกรมหยดุท างานชัว่คราว  แต่จะหยดุหลงัจากเคร่ืองมือกลท างานตามท่ี

อ่านบรรทดั NC แลว้จนเสร็จ ถา้ตอ้งการใหโ้ปรแกรมเร่ิมท างานอีกคร้ัง หลงัการหยดุชัว่คราว ใหก้ดปุ่ ม Return ถา้
ตอ้งการยกเลิกการท างานของโปรแกรม และกลบัไปท่ีรายการหลกั ใหก้ด Space bar 

ปุ่ม Q และ Space bar 
ถา้ตอ้งการหยดุโปรแกรม กดปุ่ ม Q หรือ Space bar การตดัเฉือนดว้ยเคร่ืองมือตดั จะหยดุทนัทีและ

ต าแหน่งปัจจุบนั ของเคร่ืองมือตดัจะถูกบนัทึกไวโ้ดยคอมพิวเตอร์ เม่ือคุณกดปุ่ ม Return คุณจะถูกน ากลบัไปท่ี
โหมด Edit โดยอตัโนมติั 

ถา้ตอ้งการเร่ิมโปรแกรมอีกคร้ัง หลงัการหยดุฉุกเฉินจากคียบ์อร์ด ใหข้ยบัเคร่ืองมือตดัเหนือช้ินงาน  
เพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีจะเกิดกบัเคร่ืองมือตดั จากนั้นเลือกค าสัง่ Run program จากรายการไฟล ์คุณจะไม่
ตอ้งตั้งต  าแหน่งเคร่ืองมือตดัเร่ิมตน้ใหม่ 

โปรแกรม NC สามารถถูกหยดุไดโ้ดยการกดสวิทช ์ Emergency stop บนแผงดา้นหนา้ของเคร่ือง 
Machining center หรือโดยการกดสวิทชขี์ดจ ากดั ดู “การท าใหเ้คร่ือง Machining center ท างานอยา่งปลอดภยั” ใน
บนท่ี 4 ถา้ตอ้งการทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการกลบัสู่สภาพปกติจากสภาพหยดุฉุกเฉิน 

การออกจากโปรแกรม (Quitting the program) 
เม่ือโปรแกรมคุณหยดุแบบปกติแลว้ ใหก้ด Return หรือ ESC หรือคล๊ิกท่ี OK 

ค าส่ังประเมินเวลาท างาน (The estimates run time command) 
ค าสัง่ประเมินเวลาท างาน

จากรายการ Run จะ ค านวณเวลา
โดยประมาณที่เคร่ือง มือกล  proLIGHT 
2000 ท างาน  และประมาณระยะทางที่
เคร่ืองมือตดัเดินทางตดัเฉือนช้ินงาน 

ค าสัง่ประเมินเวลาท างาน
ประกอบดว้ยเวลา Dwell และโปรแกรม
ยอ่ยที่มีระยะเวลาการหยดุไม่จ ากดั 

ค าสัง่ในโปรแกรมที่เก่ียวขอ้งกบัการหยดุ ประกอบดว้ย 
1. หยดุพกั (G5/M00) 
2. โซ่ (M20) 
3. ขา้ม/ท าใหเ้ป็นตวัเลข (G31/G131) 
4. รอสญัญาณสูง/ต ่า (G25/G26) 
5. เขียนใส่ไฟล/์เขียนใส่ไฟลด์ว้ยพิกดัร่วมแบบตวัเลข (Digitize coordinates) (M22/M122) 
6. ท างานซ ้า (M47/M47Ln) 

ค าสัง่ใหป้ระเมินเวลาท างานคือ M47 ท าร่วมกบัค าสัง่ M2 คือ จบโปรแกรม 
ค าสัง่น้ียงัตรวจสอบรูปแบบการสร้างโปรแกรม NC ของคุณ  ในขณะท่ีท าการค านวณเวลาท างาน

โดยประมาณ ถา้มีการพบความผิดพลาด ค าสัง่ประเมินเวลาท างานจะเตือนคุณดว้ยกล่องตอบโต ้
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รายการหน้าต่าง (The windows menu) 
รายการหนา้ต่าง จะควบคุมการปรากฏของหนา้ต่าง 

Position, Outputs, Limits และ Inputs ตวัอยา่งเช่นถา้คุณ
เลือก Hide position (ซ่อนต าแหน่ง) กล่องต าแหน่งในมุม
ดา้นขวาบนของจอจะปรากฏ ดงัรูป 

ถา้คุณดึงรายการหนา้ต่างลงมาอีกคร้ัง  ค าสัง่ซ่อนต าแหน่งจะเปล่ียนเป็นต าแหน่งแสดง ถา้คุณเลือก
แสดง ต าแหน่งกล่องโตต้อบต าแหน่งจะปรากฏอีกคร้ัง และค าสัง่จะกลบัไปเป็นซ่อนต าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
ค าสัง่ซ่อนอินพดุจะกลายเป็นสีเทา และไม่สามารถถูกเลือก ถา้แผง Manual control ยงัไม่ท างาน 
 

รายการจัดต้ัง (The setup menu) 
รายการ จดัตั้งมีค  าสัง่ที่ท  าให้

คุณตอ้งจดัตั้งกบัตวัแปรระบบ 
 
 
ค าส่ังจัดต าแหน่ง (Set position) 

ถา้คุณเลือกค าสัง่ จดั
ต  าแหน่ง กล่องตอบโตจ้ะปรากฏ เพือ่ให้
มีการจดัต าแหน่ง X, Y และ Z ใหม่ 
ค  าสัง่ จดัต  าแหน่ง เป็นระบบพกิดัร่วม ที่
โลกร่วมกนัตั้งขึ้น  (World coordinate) ที่
สอดคลอ้งกบัระบบพกิดัร่วม ของ
เคร่ืองมือกล  (Machine coordinate) หรือ 
ศูนยข์อง เคร่ือง มือกล  (Machine zero) 
(ทุกคร้ังที่คุณเปิดเคร่ือง มือกล ซีเอ็นซี  
ต าแหน่งของเคร่ืองมือกล จะถูกเก็บเป็น
ระบบพกิดัร่วมของเคร่ืองมือกล ซีเอ็นซี 
คือ X0, Y0, Z0) 
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การจดัพกิดัร่วมของแกน  X, Y และ Z ส าหรับเคร่ืองมือตดั  จะก าหนดจุด  0 ของระบบพกิดัร่วม
ของการเคล่ือนที่แบบสมบูรณ์ 

เม่ือคุณบนัทึกตวัแปรระบบ (ดูการจดัที่ Setup preferences) การจดัต าแหน่ง X, Y และ Z ปัจจุบนั
จะถูกบนัทึก ถา้คุณบนัทึกตวัแปรปัจจุบนัคุณจะไม่ตอ้งจดัต าแหน่งใหม่ เม่ือคุณท าใหโ้ปรแกรมควบคุมท างาน
คร้ังต่อไป (ถา้การติดตั้งงานไม่ถูกเปล่ียนและเคร่ืองมือกล ซีเอ็นซี ไม่ถูกปิด) 

ค าส่ังต าแหน่งศูนย์ (The zero position command) 
เคร่ืองมือกล ซีเอ็นซี มีลกัษณะเด่น คือ มี Floating zero format ซ่ึงหมายถึง คุณสามารถตั้งจุดศูนย ์

X, Y และ Z ไวท้ี่ใดก็ไดบ้นช้ินงานโดยการเคล่ือนยา้ยปลายของเคร่ืองมือตดัไปที่พกิดัร่วม  เน่ืองจากความยาว
ของเคร่ืองมือตดั และต าแหน่งช้ินงานเปล่ียน ไป จากการติดตั้งเคร่ืองมือตดัหน่ึงไป เป็นอีกเคร่ืองมือตดั อีกตวั
หน่ึง ต าแหน่ง Machine zero จ าเป็นตอ้งถูกจดัทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลง 

จุดศูนย์ส าหรับแกน Z ควรถูก จดัปลายของเคร่ืองมือตดัสมัผสัพื้นผวิของช้ินงานพอดี การ
เคล่ือนที่เขา้ในช้ินงานอยูใ่นทิศทางลบจากจุดศูนย ์(-Z) การเคล่ือนที่ออกจากช้ินงานอยูใ่นทิศทางบวก (+Z) 

จุดศูนยส์ าหรับแกน X, Y สามารถถูกก าหนดไวใ้นต าแหน่งใดก็ไดบ้นช้ินงาน ภาพ A, B และ C 
แสดงต าแหน่งต่างๆ ส าหรับการท าใหเ้กิดจุดศูนยข์องการเร่ิมท างานบนช้ินงาน 

เม่ือคุณไดก้ าหนดต าแหน่ง ศูนย์บนช้ินงาน แลว้ คุณก็สามารถเลือกต าแหน่ง ศูนย ์ เพือ่สร้าง
ต าแหน่งเคร่ืองมือตดัปัจจุบนั ใหเ้ป็นจุดศูนยไ์ด ้

การก าหนดต าแหน่งจุดศูนยข์องแกน X, Y และ Z บนช้ินงาน (มุมมอง 3 มิต)ิ 
การก าหนดต าแหน่งจุดศูนย์ ของงาน ไวต้รงกลางของช้ินงาน ( A) จะท าใหเ้กิดพื้นที่เป็น  4 ส่วน

ของการเคล่ือนที่ ท  าใหเ้กิดพกิดัร่วมเป็น ขา้งลบและขา้งบวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การระบุจุดศูนย์ ของงาน ที่ มุมซา้ยบนของช้ินงาน ( B) ท าใหเ้กิด พื้นที่เป็นส่วนเดียวของ การ
เคล่ือนที่ แต่ยงัคงตอ้งมีพกิดัร่วมขา้งลบและขา้งบวก 
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การระบุต  าแหน่งจุดศูนยข์องงาน ที่มุมดา้นซา้ยล่างของช้ินงาน (C) ท าใหเ้กิดส่วน พื้นที่เป็นส่วน
เดียวของการเคล่ือนที่ จึงมีพกิดัร่วมขา้งบวกอยา่งเดียว 

คุณยงัสามารถก าหนดต าแหน่งจุดศูนยข์องงาน เป็นที่เคร่ืองมือตดัอยูไ่ด ้
ค าส่ังให้เคลื่อนที่ไปที่ต าแหน่ง (Go to position) 

พกิดัร่วมปัจจุบนัของเคร่ืองมือตดั ถูกแสดงในกล่องตอบโต้  ที่ปรากฏเม่ือคุณเลือกไปที่ต  าแหน่ง
รายการจดัต าแหน่ง ท าใหคุ้ณใส่พกิดัร่วม เพือ่ยา้ยเคร่ืองมือตดัไปที่จุดใดก็ไดบ้นช้ินงาน พกิดัร่วมเก่ียวขอ้งกบั
จุดศูนยท์ี่ถูกสร้างขึ้นโดยใชค้  าสัง่จดัต  าแหน่ง (Set position) การเปล่ียนพกิดัร่วมท าใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเลือก OK ท าใหแ้คร่ือง มือกลสร้างเสน้ตรง ของการเคล่ือนที่ใหต้รง กบัพกิดัร่วม ตามอตัรา
ป้อนที่ก  าหนดในโปรแกรม  การเลือก เคล่ือนที่ เร็ว (Rapid) จะท าใหเ้คร่ืองแคร่ือง มือกลเคล่ือนไปที่พกิดัร่วม
ใหม่ดว้ยอตัราการเคล่ือนที่เร็ว 

ค าสัง่การตั้งค่าระยะทางเคล่ือนที่ และการตั้งค่าอตัราป้อนของการเคล่ือนที่ 
คุณใชค้  าสัง่การตั้งค่าระยะทางเคล่ือนที่ และการตั้งค่าอตัราป้อนของการเคล่ือนที่ เพือ่ควบคุมการ

เคล่ือนที่ของเคร่ืองมือตดั ดว้ยแผงการควบคุมดว้ยตวัเอง 
การเคล่ือนที่ตามระยะทางเคล่ือนที่ ถูกควบคุมตามค่าที่คุณใส่ ส าหรับระยะทางเคล่ือนที่ และการ

ตั้งค่าอตัราป้อนของการเคล่ือนที่ตามแกน X, Y และ Z ค่าอตัราระยะทางและอตัราป้อนถูกก าหนดแยกส าหรับ
แต่ละแกน การตั้งระยะทาง เคล่ือนที่ ส าหรับประเภทของการเคล่ือน ที่ (เพิม่ขึ้นหรือต่อเน่ือง) อตัราป้อนและ
ระยะทางเคล่ือนที่ของ X, Y และ Z ถูกแสดงบนแผงการควบคุมดว้ยตวัเอง 

ขอ้สงัเกต ระยะทาง เคล่ือนที่ สามารถใชก้ารตดั เฉือน แต่ควรระวงั ถา้ระยะการตดั เฉือนมาก
เกินไป เคร่ืองมือตดัอาจจะติดกบัช้ินงาน หรือช้ินงานอาจแตกหกัก่อนที่จะเคล่ือนที่ไดต้ามระยะที่ก  าหนด 

การต้ังค่าระยะทางเคลื่อนที่ (Set jog distance) 
ค่าระยะทาง ที่เคร่ืองมือตดั ตอ้ง เคล่ือนที่ไปไกล  เราสามารถก าหนดการเคล่ือนที่แบบ ตั้งค่า

ระยะทางเคล่ือนที่ ระยะทางน้ีสามารถที่เป็นค่านอ้ยได ้(เช่น 0.005 น้ิว) เพือ่เคล่ือนยา้ยเคร่ืองมือตดัส าหรับการ
ตดัเฉือนที่ตอ้งอาศยัความแม่นย  า  หรือท่ีค่าสูง (เช่น 5 น้ิว) เพ่ือระบุต าแหน่งเคร่ืองมือตดั ถา้ตอ้งการเปล่ียนค่า
ระยะทางเคล่ือนท่ีปัจจุบนั ใหเ้ลือกตั้งค่าระยะทางเคล่ือนท่ี จากรายการจดัตั้ง แลว้กล่องตอบโต ้ต่อไปน้ีจะปรากฏ 
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ใส่ค่าที่ตอ้งการในแต่ละ รายการ และเลือก OK ค่าใหม่จะปรากฏในพื้นที่การตั้งค่าระยะทาง
เคล่ือนที่ ของแผงการควบคุมดว้ยตวัเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การต้ังอัตราป้อนของการเคลื่อนที่ (Set jog feed) 

อตัราป้อนของการเคล่ือนที่ ส าหรับแกน X และ Y คือ อตัราป้อนที่เคร่ืองมือตดั เคล่ือนที่ ออก 
หรือเขา้หาช้ินงานตามแกน X หรือ Y อตัราป้อนของการทางเคล่ือนที่ส าหรับแกน Z เป็นอตัราป้อนที่เคร่ืองมือ
ตดัเคล่ือนยา้ยเขา้หาหรือออกจากช้ินงานตามแกน Z อตัราป้อนเหล่าน้ีสามารถใชไ้ดม้ากสุดถึง 150 น้ิวต่อนาที 

การลบลา้งอตัราป้อน ถูกใชเ้พือ่ลบลา้ง อตัราป้อนแกน X, Y และ Z ถา้ตอ้งการใชค้  าสัง่ลบลา้ง
การป้อน ใหก้ดปุ่ ม Shift คา้งไวพ้ร้อมกบักดปุ่ มลูกศร 

ถา้ตอ้งการเปล่ียนค่า อตัราป้อนปัจจุบนั  ให้เลือก Set jog feed (ตั้งอตัราป้อนของการเคล่ือนที่ ) 
จากรายการจดัตั้ง กล่องตอบโต ้จะปรากฏ 

ใส่ค่าที่ตอ้งการในแต่ละรายการและเลือก OK ค่าใหม่จะปรากฏในพื้นที่การ จดัตั้งอตัราป้อนของ
การเคล่ือนที่ ที่แผงการควบคุมดว้ยตวัเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส่ังการจัดต้ังการท างาน (The set run settings) 

 ค  าสัง่ Set run settings ท  าใหคุ้ณตั้งตวัแปรส าหรับ การท าใหโ้ปรแกรม NC ท างาน เม่ือคุณเลือก 
Set Run Settings จากรายการติดตั้ง กล่องตอบโตด้า้นล่างจะปรากฏ 
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หมวดการท างาน (Run mode) 

โหมดการท างาน ก าหนด ให้คอมพวิเตอร์ส่งรหสั NC ไปที่อิเล็กทรอนิคควบคุมบนเคร่ือง 
Machining center มี 4 โหมด  คือ Single line (เสน้เดียว) , Buffered (ปานกลาง) , Buffered (เร็ว) และการเร่งตวั
แปร Buffer คือ ความจ าของเคร่ืองซ่ึงมีความสามารถในการจ า 32 กิโลไบทแ์ละเก็บรหสั NC ที่ถูกส่งโดย
คอมพวิเตอร์ 

โหมด  Single Line (ชา้) ท าใหคุ้ณรักษาการควบคุมสูงสุดของเคร่ือง Machining center ซ่ึง
สามารถใชอ้ตัราป้อน สามารถปรับต าแหน่ง และอพัเดทสญัญาณ  I/O ในขณะที่ท  างานอยู ่การหยดุชัว่คราวจะ
เกิดขึ้นทนัที่ในโหมด Single line 

โหมด Buffered (ปานกลาง) ท าใหมี้การเรียกโปรแกรม NC ไปที่เคร่ือง Machining center ไดเ้ร็ว
ขึ้น พร้อมกบัยงัท าใหเ้คร่ืองปรับต าแหน่งและอพัเดท I/O ได ้เคร่ืองจะน าค  าสัง่หยดุชัว่คราวที่ผูใ้ชส้ัง่ใส่รอใน
คิว ดงันั้นจะมีการชะลอเกิดขึ้นเม่ือเคร่ืองด าเนินการกบัรหสัที่ยงัอยูใ่น Buffer ไม่มีการใชอ้ตัราป้อนในโหมดน้ี 

โหมด Buffered (เร็ว) ให ้Buffering ต่อเน่ืองของไฟล ์NC ส าหรับการท างานของโปรแกรมได้เร็ว
ยิง่ขึ้น ไม่มีการส่ือสาร (ไม่มีต  าแหน่ง  และอพัเดท I/O) ระหวา่งเคร่ือง Machining center และคอมพวิเตอร์
จนกวา่จะมีปัญหาเกิดขึ้น การใชอ้ตัราป้อนมีอยูใ่นโหมด Buffered (เร็ว) น้ี 

โหมดการเปล่ียนอตัราเร่ง การเปล่ียนช่วงอตัราเร่งพื้นฐานบนส่วนของความยาวเสน้  เพือ่พยายาม
ท างานใหไ้ดอ้ตัราป้อนที่ถูกสัง่ ไฟล ์Accel. Map ก าหนดช่วงอตัราเร่งพื้นฐานบนส่วนของความยาวเสน้ คุณใช้
โหมดการเปล่ียนอตัราเร่ง  เม่ือพกิดัความเผือ่ของช้ินงานไม่คอยมีความส าคญันกั หรือเม่ือความเร็วของการ
ท างานส าคญักวา่ความแม่นย  า 

การต้ังค่าการท างานอื่นๆ (Other run setting) 
Allow Sub-Programs (ท าใหโ้ปรแกรมยอ่ยท างาน) คุณสามารถท าใหโ้ปรแกรม NC ที่มี

โปรแกรมยอ่ยท างาน ถา้คุณตอ้งการเร่ิมท างานโปรแกรม NC ที่มีโปรแกรมยอ่ย ค าสัง่น้ีตอ้งถูกท าใหท้  างาน 
Optional skip คุณด าเนินการให้ละเลย หรือขา้มดว้ยการใส่ เคร่ืองหมาย  / ในโปรแกรม NC ตรง

ส่วนที่ตอ้งการใหข้า้ม เช่น / N35 G01 X20. Y35. F20.; 
Optional stop คุณด าเนินการ ให้หยดุชัว่คราว โดย เลือกที่ใดก็ตามดว้ยค าสัง่  M01 ที่คุณใส่ใน

โปรแกรม NC เช่น N55 M01; 
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Single step เป็นการท างานที่ละบรรทดัในโปรแกรม NC ถา้ตอ้งการใหท้  างานต่อ ใหก้ดปุ่ ม Enter 
ท าใหคุ้ณตรวจแต่ละขั้นตอนของการปฏิบตัิการตดัเฉือนได้  Single step มีประโยชน์มากหลงัการเปล่ียนขนาด
ช้ินงาน 

Position update คุณตอ้งตั้งระยะเวลาส าหรับอพัเดทการอ่านต าแหน่งในหนา้ต่างต าแหน่ง เพยีง
ยา้ยตวัช้ีเมา้ส์ไปที่ Position update ดว้ยปุ่ ม Tap จากนั้นใชปุ้่ มลูกศร เพือ่ปรับเวลาหรือเพยีงคล๊ิกที่เสน้ดว้ยเมา้ส์ 

I/O Update คุณตอ้งตั้งระยะเวลาส าหรับปรับสถานะอินพดุในหนา้ต่างอินพดุ เพยีงยา้ยตวัช้ีเมา้ส์
ไปที่ I/O Update ดว้ยปุ่ ม Tab จากนั้นใชปุ้่ มลูกศรปรับเวลา หรือเพยีงคล๊ิกทีเ่สน้ดว้ยเมา้ส์ 

Update current line in block mode ควบคุมวา่บรรทดัของรหสั NC จะถูกแสดงเม่ือโปรแกรม
ก าลงัท างานในโหมด Block ถา้ค  าสัง่น้ีถูกเลือก  รหสัในบรรทดันั้น จะถูกเนน้  แลว้รหสัในบรรทดันั้นก็จะ ถูก
ส่งไปที่เคร่ือง ถา้ค  าสัง่น้ีไม่ถูกเลือกรหสัในบรรทดัสุดทา้ยเท่านั้นที่ถูกส่งไป โดยบรรทดัสุดทา้ยจะถูกเนน้ 

Feed rate override ใหท้างเลือกแก่คุณในการใชอ้ตัราป้อนที่ถูกระบุในโปรแกรม NC ดว้ยค าสัง่ที่
ถูกเลือกน้ี คุณสามารถเปิดปุ่ ม Feed override บนเคร่ือง Machining center เพือ่เพิม่หรือลดอตัราป้อน  ในขณะที่
โปรแกรม NC ก าลงัท างาน สวชิทจ์ะเพิม่-ลดอตัราป้อนแกน X, Y และ Z เช่นเดียวกบั Override feed ที่ถูกระบุ
ในกล่องตอบโต ้สามารถปรับอตัราป้อนของการเคล่ือนที่ได ้

ก่อนท าใหโ้ปรแกรมท างานดว้ย Feed rate override (ตวัเพิม่-ลดอตัราป้อน)  ที่ถูกเลือกควรตรวจ
ใหแ้น่ใจวา่สวทิช ์ Feed override (ตวัเพิม่-ลดอตัราป้อน)  บนเคร่ือง Machining center ถูกตั้งที่ระยะเฉล่ียปาน
กลาง โดยการคาดการณ์จากการป้อนที่ถูกระบุในโปรแกรม  NC การปรับเปล่ียนจะถูกท าใหเ้ป็นค่าขึ้นหรือลง
ได ้ตวัเพิม่-ลดอตัราป้อนท าใหมี้การปรับเปล่ียนอตัราการป้อนจาก 0% ไปถึง 200% ของอตัราป้อนที่ถูกตั้ง
โปรแกรมไว ้

ขอ้สงัเกต การ ปรับ Position และ I/O Update ท าใหโ้ปรแกรมท างาน ไดล้ะเอียดมาก ขึ้นจ านวน
ของการปรับ เกิดจากการส่ือสารระหวา่งเคร่ืองกดัและคอมพวิเตอร์ 

ค าส่ังต้ังค่าที่ชอบ (The set preferences commands) 
ค าสัง่น้ีใหค้่าที่ชอบของระบบทัว่ไป เม่ือคุณเลือก Set preferences จากรายการติดตั้ง  กล่องตอบ

โตด้า้นล่างจะปรากฏ 
 
 
 
 
 
 
 
โหมดเร่ิม (Startup mode) 

หนา้จอตรงน้ีจะ ใหคุ้ณเลือกว่าคุณตอ้งการใหซ้อฟท์ แวร์เร่ิมตน้จาก ท่ีไหน คุณอาจเลือกหนา้ต่าง
แกไ้ข หรือแผงควบคุมดว้ยตนเอง ซ่ึงจะไม่มีผลจนกว่าคุณจะเร่ิมโปรแกรมอีกคร้ังหน่ึง 
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หน่วย (Unit) 
เคร่ือง Machining center proLIGHT ตอบรับกบัทั้งหน่วยน้ิว  และมิลลิเมตร  โหมดการวดัที่ถูก

เลือกปัจจุบนัถูกแสดงในหนา้ต่างต าแหน่ง 
เลือกอุปกรณ์แบบอื่นที่ชอบ (Other preference options) 

Enforce soft limits คุณมีทางเลือกในการใชห้รือละเลย Soft limits โดยตั้งไดด้ว้ยค  าสัง่ตั้งระยะ 
Lock files when opened เป็นการปกป้องไฟล ์ที่เพิง่ถูกเปิดไม่ใหถู้กเปล่ียนแปลง  ซ่ึงมีประโยชน์  

เม่ือไฟล ์NC ถูกใชเ้ป็นไฟลอ่์านเท่านั้น 
Prompt to save machine state จะเตือนคุณใหบ้นัทึกตวัแปรปัจจุบนั  เช่น อตัราป้อนของการ

เคล่ือนที่ ระยะทาง และต าแหน่งปัจจุบนัของแกน X, Y และ Z และค่าอ่ืนๆ ทีมี่ไว ้ถา้คุณไม่เลือกค าสัง่น้ีระบบ
จะบนัทึกตวัแปรและค่าอ่ืนๆ ที่มีทั้งหมดโดยอตัโนมติั เม่ือคุณเลือกค าสัง่น้ีคอมพวิเตอร์จะเตือนคุณใหบ้นัทึก
ตวัแปรเม่ือออกจากซอฟ์ทแวร์ 

ตวัแปรปัจจุบนัถูกเขียนลงในที่เก็บขอ้มูลที่มีไฟลค์วบคุมโปรแกรม เม่ือคุณท าให้
โปรแกรมควบคุมท างานคร้ังต่อไป ตวัแปรและค่าอ่ืนๆ ที่มีจะไม่ถูกเปล่ียนจากคร้ังก่อนหนา้น้ี 

ค าส่ังจัดเคร่ืองมือตัด (The set tools command) 
เม่ือคุณเลือกจดัเคร่ืองมือตดัจากรายการติดตั้ง กล่องตอบโตต่้อไปน้ี จะปรากฏ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กล่องตอบโตเ้คร่ืองมือตดั ท าใหคุ้ณก าหนดเคร่ืองมือตดัที่ตอ้งใช ้และตั้งช่ือเคร่ืองมือตดัแต่ละอนั
ได ้พร้อมกบัใส่ค่าชดเชยแกน Z ของเคร่ืองมือตดัแต่ละอนั คุณสามารถก าหนดการใชเ้คร่ืองมือตดัไดถึ้ง 20 อนั 

Name ท  าใหคุ้ณใส่ช่ือของเคร่ืองมือตดัไดม้ากถึง 15 ตวัอกัษร 
Diam ถูกใชร้ะบุเสน้ผา่ศูนยก์ลางของเคร่ืองมือตดั ที่ใชร้ะหวา่งการจ าลองการตดัเฉือน 
Z Offset ถูกใชโ้ดยคอมพวิเตอร์  เพือ่ชดเชยค่าความยาวของเคร่ืองมือตดั แต่ละอนัที่มีความยาว

แตกต่างกนัของการท างานดว้ยโปรแกรม 
เม่ือคุณเลือกเคร่ืองมือตดัจากรายการเคร่ืองมือตดัช่ือของเคร่ืองมือตดัจะปรากฏในกล่องช่ือ คุณ

สามารถพมิพช่ื์อใดก็ตามที่คุณชอบ เช่น  ถา้เคร่ืองมือตดั ตวัแรกที่คุณใชส้ าหรับโปรแกรม NC ของคุณ  คือ 
เคร่ืองมือตดัขนาด 1/4 น้ิว จากนั้นเลือกกล่องName และพมิพ ์End Mill ¼ 

Use – [Position] ตั้งค่าชดเชยเคร่ืองมือตดั ส าหรับขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบั การชดเชย เคร่ืองมือตดั
และการท าโปรแกรมเคร่ืองมือตดัหลากหลายดูไดใ้นบทที่ 6 
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ค าส่ังใส่ค่าชดเชย (The set offsets command)  
เม่ือคุณเลือก Set offsets จากรายการ Setup กล่องโตต้อบจะปรากฏ ดงัรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือก หมาย เลข ในช่อง Offsets หรือ ใส่ค่าชดเชย ในช่อง Offset ถา้คุณตอ้งการ ใสค่าชดเชย
หมายเลขใด ใหค้ล๊ิก 2 คร้ังบนตวัเลขนั้น จากนั้นตรงหนา้ต่าง Offset จะพร้อมใหใ้ส่ค่าชดเชย  ใหใ้ส่ค่าชดเชย
และเลือก OK 

ข้อสังเกต คุณไม่สามารถใส่ค่าชดเชยในช่อง Offset ของตวัเลข 0  ได ้เพราะค่าชดเชยส าหรับตวัเลข 0 
คือ ศูนยเ์สมอ 

ค าสัง่ Set limits น้ีท  าใหคุ้ณ ตอ้งตั้งระยะการเคล่ือนที่ของ แต่ละแกน  ซ่ึงตอ้งเป็นค่าที่ถูกตอ้งให้
ฮาร์ดแวร์รู้ระยะการท างานของเคร่ืองมือกล Soft limits จะท างานสมัพนัธก์บัพกิดัร่วมของเคร่ือง มือกล ดงันั้น
คุณตอ้งท าใหเ้คร่ืองมือตดักลบัไปที่ศูนยข์องเคร่ือง ก่อนที่จะใช ้Soft limits ซ่ึงเป็นตวัตั้งระยะการเดินทางของ
เคร่ืองมือตดั  ปกติเคร่ือง มือกลจะตดัการท างานเม่ือเคล่ือนที่ ไปถึง Soft limits ซ่ึงมีประโยชน์ใน การป้องกนั
เคร่ืองมือตดัไม่ใหไ้ปชนอุปกรณ์หรือของบางอยา่งในพื้นที่ท  างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าเตือน 

Soft limits อยูบ่นพื้นฐานของพกิดัร่วมของเคร่ืองมือกล คุณควรท าให้  Soft limits ท างานเม่ือคุณ
ท าใหโ้ปรแกรมกลบัสู่ ศูนยข์องเคร่ือง แลว้เท่านั้น  และตั้งระบบพกิดัร่วม ของเคร่ือง มือกลที่เหมาะสมแลว้
เท่านั้น Soft limits จะไม่ท างานถา้เคร่ืองมือกลไม่ถูกท าใหก้ลบัสู่ศูนยข์องเคร่ือง (Home machine) ก่อน 
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ค าส่ังระบบพิกัดร่วม (The coordinate systems command) 
ค าสัง่น้ีจะช่วยใหคุ้ณใช้ Code ส าหรับท างาน 1 ช้ินบนเคร่ืองมือกลได ้และท างานมากกวา่ 1 ช้ิน

ดว้ยระบบพกิดัร่วมหลายตวั คุณสามารถท าขั้นตอนดงักล่าวได ้โดยการใช ้G Code ระบบพกิดัร่วมที่เหมาะสม 
(G54 ถึง G59) ในโปรแกรม NC และใส่ค่าชดเชยใหถู้กตอ้ง คุณสามารถใชโ้ปรแกรมยอ่ย  เพือ่ใหเ้คร่ือง มือกล
ท างานไดด้ว้ย ในขณะที่ส่วนประกอบหลกัของโปรแกรม NC ของคุณจะมีการเปล่ียนระบบพกิดัร่วมหลายตวั 

ตวัอยา่งของโปรแกรม NC ที่ใชร้ะบบพกิดัร่วมหลากหลาย และโปรแกรมยอ่ย 
G54 ; USE COORDINATE SYSTEM ONE 
M98 P1000 ; GO TO SUBPROGRAM AT O1000 
G55 ; USE COORDINATE SYSTEM TWO 
M98 P1000 ; GO TO SUBPROGRAM AT O1000 
G56 ; USE COORDINATE SYSTEM THREE 
M98 P1000 ; GO TO SUBPROGRAM AT O1000 
M2 ; END OF MAIN PROGRAM 
O1000 ; SUBPROGRAM TO MILL AQUARE 
G90X . 125Y1Z. 1 ; RAPID TO .125, 1, .1 
G1Z-. 1F2 ; PLUNGE AT CURRENT LOCATION 
X1 
Y.125 
X.125 
Y1 
G900GOZ.1 
M99; RETURN FROM SUBPROGRAM 

เคร่ืองมือกลจะท าช้ินงาน แรก  โดยใช้ ระบบพกิดัร่วม ตวัแรก  คือ  G54 เป็นการ เร่ิมตน้ของ
โปรแกรมหลกั แลว้มีการใช ้M98 เพือ่เรียกโปรแกรมยอ่มมาท างานกบัเคร่ืองมือกล เม่ือการท างานกบัเคร่ืองมือ
กลส าเร็จ ก็กลบัไปสู่โปรแกรมหลกัโดยค าสัง่ M99 

หลงัจากกลบัไปที่โปรแกรมหลกั  เราใช้ระบบพกิดัร่วมที่สอง คือ G55 แลว้มีการ เรียกโปรแกรม
ยอ่ยอีกคร้ัง เพือ่ให้มาท างานเหมือนเดิม แต่ที่ต  าแหน่งอ่ืนบนช้ินงาน คุณสามารถท าวงจรน้ีซ ้ าๆส าหรับแต่ละ
ส่วนได ้(ท าไดถึ้ง 6 ส่วนโดยใชร้ะบบพกิดัร่วม 6 ตวั) 

ข้อควรระวัง 
ระวงัเม่ือมีการใชร้ะบบพกิดัร่วมกบัรหสั G92 ถา้คุณใช ้G92 ระบบพกิดัร่วมของคุณจะถูกลบลา้ง

ออกไป 
คุณตอ้ง จดัตั้งระบบพกิดัร่วมหลากหลาย ในโปรแกรม ก่อนที่จะท าใหโ้ปรแกรม NC ของคุณ

ท างาน เม่ือคุณเลือกระบบพกิดัร่วม จากรายการจดัตั้ง กล่องตอบโตต่้อไปน้ีก็จะปรากฏ 
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Set reference point (ตั้งจุดอา้งอิง) ตอ้งท าใหเ้คร่ืองมือกลกลบัสู่จุดศูนยข์องเคร่ือง ที่ X0, Y0, Z0 
เม่ือคุณเลือกตั้งจุดอา้งอิงเสร็จแลว้ กล่องขอ้ความต่อไปน้ีจะปรากฏ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถา้คุณเลือก OK เคร่ืองจะ เคล่ือนที่ ไปที่ขีดจ ากดัแกน X ลบ ขีดจ ากดั แกน Y บวกและขีดจ ากดั
แกน Z บวก เคร่ือง PLM2000 ใชต้  าแหน่งศูนยข์องเคร่ือง คือ  X0, Y0, Z0 เป็นจุดอา้งอิง คุณตอ้งตั้งจุดอา้งอิง
ก่อนการตั้งระบบพกิดัร่วมอ่ืนหรือก่อนใช ้Soft limits 

ข้อสังเกต มีรหสั G ที่ท  าหนา้ที่คลา้ยกนั คือ 
G27 เคล่ือนที่ตรวจสอบจุดอา้งอิง 
G28 เคล่ือนที่ไปที่ตั้งจุดอา้งอิง 
G53 เคล่ือน ที่อยา่งรวดเร็ว ไปที่จุด พกิดัร่วมระบุ  ในจุดพกิดั ร่วมของ เคร่ือง (ตวัอยา่ง  เช่น 

G53X0Y0Z0 เคล่ือนที่เร็วไปที่จุดอา้งอิง) 
ปุ่ ม Move to reference point 

(เคล่ือนที่ไปยงัจุดอา้งอิง) ตรวจจุดอา้งอิงซ่ึง
คลา้ยกบัการใชร้หสั G27 ปุ่ มน้ีเปรียบเทียบ
ต าแหน่งที่ถูกรายงานต่อศูนย์  เพือ่ดูวา่มี
ต  าแหน่งไหนหายไปหรือไม่ เม่ือคุณเลือก
ปุ่ มเคล่ือนที่ไปยงัจุดอา้งอิง แลว้ กล่องตอบ
โตต่้อไปน้ีจะปรากฏ 
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เลือก OK เพือ่เคล่ือนเคร่ืองมือกลไปยงัจุดอา้งอิง กล่องตอบโตต่้อไปน้ีจะปรากฏ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปุ่ ม Remove offsets (ยกเลิกค่าชดเชย) จะท าใหร้ะบบพกิดัร่วมทั้งหมดกลบัไปที่จุดอา้งอิง 0, 0, 0 
(จุดศูนยข์องเคร่ือง) 

ปุ่ ม Setup CS ท าใหป้รากฏกล่องตอบโตท้ี่สองขึ้นมา ท าใหคุ้ณตอ้งสลบัค่าชดเชยของระบบพกิดั
ร่วม 

การต้ังระบบพิกัดร่วม (Setting the coordinate systems) 
พื้นฐานทัว่ไปของกระบวนการจดัตั้งระบบพกิดัร่วมหลาย ตวั จะคลา้ยกบัการ จดัตั้งเคร่ืองมือตดั

หลายๆ ตวั คือ ขั้นแรกคุณตอ้งเลือกต าแหน่งที่เป็นจุดอา้งอิง ต่างจากระบบพกิดัร่วม เท่าไร จากนั้นเลือกปุ่ มตั้ง
จุดอา้งอิง จะมีกล่องตอบโตป้รากฏ และถามวา่คุณตอ้งการยา้ยเคร่ืองมือตดัไปที่ต  าแหน่งจุดศูนยข์องเคร่ือง คือ  
0, 0, 0 หรือไม่ เลือก OK กรณีที่เคร่ืองมือตดัไม่ไดอ้ยูท่ี่จุดนั้น แลว้มนัจะยา้ยไปอยูท่ี่ต  าแหน่งจุดศูนยข์องเคร่ือง
ทนัที่ 

เลือกระบบพกิดัร่วม ตวัแรก คือ  G54/CS 1 แลว้เลือก Setup CS จากนั้นกล่องตอบโต ้Machine 
zero จะปรากฏ เพือ่ใหใ้ส่ค่าชดเชยส าหรับทั้ง 3 แกน เม่ือ G54 ถูกด าเนินการในโปรแกรม NC จุดเร่ิมตน้จะถูก
ชดเชยจากต าแหน่งศูนยข์องเคร่ืองโดยจ านวนที่คุณใส่ลงในกล่องตอบโตน้ี้ เลือก OK กล่องตอบโตแ้รกปรากฏ
อีกคร้ัง ท ากระบวนการซ ้ าส าหรับระบบพกิดัร่วมแต่ละตวัที่คุณตอ้งการชดเชย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถา้ตอ้งการเปิดออฟเซ็ทจากกล่องตอบโต ้ Machine zero คุณสามารถเลือกระบบพกิดัร่วมดว้ย
เมา้ส์และเลือกปุ่ ม Setup CS คล๊ิก 2 คร้ังบนระบบพกิดัร่วมหรือเลือกระบบพกิดัร่วมดว้ยปุ่ ม Tab และกด Enter 
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ข้อสังเกต คุณสามารถเคล่ือนยา้ยเคร่ืองมือตดัจากต าแหน่ง ระบุ โดยใชแ้ผงควบคุมดว้ยตวัเองและใช้
ปุ่ ม Use current pos เพือ่ใส่ค่าชดเชยส าหรับระบบพกิดัร่วมโดยอตัโนมติั 

การใช้ระบบพิกัดร่วมหลายตัว 
ที่จริงแลว้มีระบบพกิดัร่วม 3 ระบบส าหรับเคร่ือง Machining center proLIGHT คือ 

1. พิกัดร่วมเคร่ืองมือกล (Machine coordinate) 
พกิดัร่วมเคร่ือง มือกล ถูกสร้างโดยการท าใหร้ะบบกลบัไปที่ค่าเร่ิมตน้  เพือ่สร้างจุดที่ปลายการ

เดินทางบนเคร่ือง Machining center เม่ือถูกติดตั้งแลว้พกิดัร่วมแลว้มนัจะคงที่ตายตวัตลอดไป  เม่ือกดปุ่ ม 
Remove offsets ในระบบพกิดัร่วม ค่าชดเชยจากต าแหน่งตายตวัจะถูกยกเลิกทั้งหมด 

2. พิกัดร่วมโลก (World coordinate) 
เม่ือคุณใชค้  าสัง่ Set position (ตั้งต  าแหน่ง) เพือ่ตั้งจุดเร่ิมตน้บนช้ินงาน  คุณก าลงัใส่ต  าแหน่งที่ถูก

ชดเชยจากต าแหน่งเคร่ืองที่ถูกก าหนดไวแ้ลว้ ส่ิงเดียวกนั จะเกิดขึ้นเม่ือคุณใชร้หสั G92 ระบบพกิดัร่วมที่ถูก
สร้างดว้ยค่าชดเชยเดิมน้ีถูกเรียกวา่ระบบพกิดัร่วมโลก  พกิดัร่วมโลกไม่ถูกก าหนดใหอ้ยูก่บัที่  แต่สามารถถูก
สร้างที่ใดก็ไดบ้นระบบ โดยการใชค้  าสัง่ตั้งต  าแหน่งหรือโดยการใชร้หสั G92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Work coordinates (พิกัดร่วมงาน) 

พกิดัร่วมงาน ที่ถูกสร้างโดยการใชร้หสั G54 ถึง G59 พร้อมกบัค าสัง่ระบบพกิดัร่วม  เป็นพกิดั
ร่วมงาน พกิดัร่วมงานจะคิดค่าชดเชยจากพกิดัร่วมโลก ถา้คุณไม่ใชพ้กิดัร่วมโลก พกิดัร่วมงานจะถูกชดเชยจาก
พกิดัร่วมเคร่ืองมือกลที่ถูกก าหนดตายตวัไวแ้ลว้ 



37 

การติดต้ังจุดอ้างอิง/การสร้างระบบพิกัดร่วมเคร่ืองมือกล 
ถา้คุณวางแผนจะใชค้  าสัง่ต่อไปน้ี G27, G28, G29, G53, G57, G58, G59 และ Soft limits คุณควร

ท าการตั้งจุดอา้งอิงจากภายในกล่องตอบโตร้ะบบพกิดัร่วมทุกคร้ังที่คุณเร่ิมโปรแกรมควบคุม โดยเฉพาะหลงัที่
เคร่ืองมือกลถูกปิดแลว้ 
รายการความช่วยเหลือ (The help menu) 

รายการความช่วยเหลือ  จะใหข้อ้มูลที่มีประโยชน์เก่ียวกบัรายการและค าสัง่โปรแกรมควบคุม 
และใหว้ธีิการใชโ้ปรแกรมควบคุมดว้ย ดงัน้ี 

ค าส่ัง About PLM 
เม่ือคุณเลือก About PLM จากรายการความช่วยเหลือ กล่องตอบโตจ้ะปรากฏพร้อมช่ือโปรแกรม 

ตวัเลขเวอร์ชัน่ ขอ้มูลเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ และช่ือของเคร่ืองมือกลที่ถูกเลือก 
ค าส่ังความช่วยเหลือ 

ค าสัง่ความช่วยเหลือ ท าใหคุ้ณหาขอ้มูลเก่ียกบัลกัษณะเฉพาะของโปรแกรมควบคุม เม่ือคุณเลือก 
Help จากรายการความช่วยเหลือ (หรือกด F1) กล่องตอบโตจ้ะปรากฏ 

ขอ้มูลความช่วยเหลือถูกเสนอตามล าดบัขั้น หวัขอ้ที่มีหวัขอ้ยอ่ยถูกระบุโดยจุดเล็กๆ  ดา้นซา้ยมือ 
คล๊ิกบนหวัขอ้หน่ึงส าหรับขอ้มูลทัว่ไปบนหวัขอ้หลกั คล๊ิกบนลูกศรดา้นขวา  หรือ Double-click ที่หวัขอ้ เพือ่
เคล่ือนลงแลว้ดูหวัขอ้ยอ่ย คล๊ิกบนลูกศรดา้นซา้ย เพือ่เคล่ือนกลบัไปที่หวัขอ้หลกั 

 
 
 

งานแปลนี ้แปลจากหนังสือ proLIGHTTM 2000 Machining Center User’s Guide for 
MS-DOS-compatible computers ของบริษัท Light Machines Corporation 1996 Manchester, 
New Hampshire, U.S.A. 


