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หน่วยท่ี 6 
การเขียนโปรแกรมเอ็นซีกับชุดจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง 

(NC Programming and Simulator) 
 

สาระการเรียนรู้ 
 6.1 โครงสร้างของโปรแกรมชุดจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง 
 6.2 เมนูการใช้งานของโปรแกรมชุดจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง 
 6.3 การใช้โปรแกรมชุดจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริงซีเอ็นซีตรวจสอบโปรแกรมเอ็นซ ี 

 
สาระส าคัญ 
 การจ าลองการท างานของโปรแกรมเอ็นซี เป็นการจ าลองการท างานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนการปฏิบัติงานจริงที่เครื่องจักรกลซีเอ็นซี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือข้อผิดพลาด
ของการท างานเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานจริง  ในปัจจุบันโปรแกรมการจ าลอง   
การปฏิบัติงานมีความสามารถในการปฏิบัติการได้เสมือนจริง มากขึ้น และมีบริษัทผู้ผลิตโปรแกรม จ าลอง       
การปฏิบัติงานเสมือนจริงหลากหลายจึงท าให้มีโปรแกรมออกมาสู่ท้องตลาดอย่างแพร่หลายมากยิ่งข้ึน ท าให้ผู้ใช้
สามารถเลือกใช้โปรแกรมได้ตามความต้องการ ในการเรียนการสอนในหน่วยน้ีจะใช้โปรแกรม CNC Simulator Pro 
 
จุดประสงค์ท่ัวไป  
 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างของโปรแกรมชุดจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริงCNC Simulator Pro 
 2. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจ เมนูการใช้งานต่าง ๆ ของโปรแกรมชุดจ าลอง การปฏิบัติงานเสมือนจริง CNC 
Simulator Pro  
 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานโปรแกรมชุดจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง CNC Simulator Pro 
 4.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบโปรแกรมเอ็นซีกับโปรแกรมชุดจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง 
CNC Simulator Pro 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 เมื่อศึกษาหน่วยที่  6 จบแล้วนักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายโครงสร้างของโปรแกรมชุดจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง CNC Simulator Pro ไดถู้กต้อง 
 2. อธิบายเมนูการใช้งานต่าง ๆของโปรแกรมชุดจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง  CNC Simulator Pro 
ได้ถูกต้อง 
 3. อธิบายข้ันตอนการใช้โปรแกรมชุดจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง CNC Simulator Pro ได้ถูกต้อง 
 4. ปฏิบัติงาน  การตรวจสอบโปรแกรมเอ็นซี  กับโปรแกรมชุดจ าลองการปฏิบัติงาน  เสมือนจริง CNC 
Simulator Pro ได้ถูกต้อง 
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6.1 โครงสร้างของโปรแกรมชุดจ าลองปฏิบัติงานเสมือนจริง 
 ในการปฏิบัติงานบนเครื่องจักรกลซีเอ็นซี มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการออกแบบ บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และจ าลองการปฏิบัติงานก่อนการปฏิบัติงานจริงเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึนในการ
ปฏิบัติงานจริง ในปัจจุบันโปรแกรมการจ าลองการปฏิบัติงานมีความสามารถในการปฏิบัติการ ได้เสมือนจริง  
มากขึ้นและบริษัทผู้ผลิตมีการแข่งขันกันอย่างมากมายจึงท าให้มีโปรแกรมจ าลองก่อน การปฏิบัติงานจริง
ออกมาสู่ท้องตลาดอย่างแพร่หลายมากยิ่งข้ึน ท าให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้โปรแกรมได้ตามความต้องการ  ในการ
เรียนการสอนจะใช้โปรแกรมปฏิบัติงานเสมือนจริง CNC Simulator Pro (ท่ีมา : จักรินทร์ คงสิบ. 2557 : 237) 
 ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรมจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง  CNC Simulator Pro 
ในแต่ละส่วนมีความหมายและหน้าที่แตกต่างกัน ดังแสดงในรูปที่ 6.1 โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 
 6.1.1 Standard Tools Bar แสดงแถบเครื่องมือมาตรฐาน 
 6.1.2 NC Program แสดงโปรแกรมเอ็นซี 
 6.1.3 Program Run แสดงส่วนควบคุมการท างานของโปรแกรม   
 6.1.4 Controller แสดงส่วนควบคุมการท างานของเครื่องจักร 
 6.1.5 Graphic แสดงภาพขณะจ าลองการปฏิบัติงานแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิต ิ

รูปท่ี 6.1 แสดงส่วนประกอบของโปรแกรมจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง CNC Simulator Pro 
(ท่ีมา : http://cncsimulator.info/OnlineHelp2) 

NC Program Standard Tools Bar 

 Controller Program Run  Graphic 

http://cncsimulator.info/OnlineHelp2/
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6.2 เมนูการใช้งานของโปรแกรมชุดจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง  
 แถบเครื่องมือมาตรฐาน ( Standard Tools Bar) เป็นกลุ่มเมนูหลักที่ใช้ในการควบคุมการท างานของ
โปรแกรม CNC Simulator Pro โดยมีรายละเอียดของแต่ละแถบเมนูดังนี้ 
 6.2.1 แถบเมนู File  
  เป็นเมนูหลักส าหรับการใช้งานโปรแกรมเช่นการเรียกใช้โปรแกรม การบันทึก และรับส่งข้อมูลโปรแกรม 
เป็นต้น หน้าต่างเมน ูFile ดังแสดงในรูปที่ 6.2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 6.2 แสดงหน้าต่างแถบเมนู File 

(ท่ีมา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559) 
 

  ค าสั่งของแถบเมนู File ที่จ าเป็นในการใช้งานมีดังนี ้
  1. Open CNC Program เปิดโปรแกรมซีเอ็นซีเดิมที่มีอยู่แล้วในแฟ้ม  
  2. Save CNC Program บันทึกข้อมูลซีเอ็นซีภายใต้ช่ือปัจจุบัน 
  3. Save CNC Program As บันทึกข้อมูลซีเอ็นซีภายใต้ช่ือใหม่หรือภายใต้ช่ือปัจจุบันตามที่ต้องการ 
  4. Close CNC Program ปิดโปรแกรมซีเอ็นซีเดิมที่มีก าลังท างานอยู ่
  5. New CNC Program Wizard  ตัวช่วยผู้ที่เป็นมือใหม่ในการเขียนข้อมูลซีเอ็นซีโดยให้ท าทีละข้ันตอน 
  6. Print พิมพ์โปรแกรมเอ็นซี 
  7. Open SimCam File เปิดข้อมูลการจ าลองการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการปฏิบัติงาน 
  8. Save SimCam File บันทึกข้อมูลการจ าลองการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ภายใต้ช่ือปัจจุบัน 
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  9. Save SimCam File Asบันทึกข้อมูลการจ าลองการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ภายใต้ช่ือใหม่ หรือภายใต้ช่ือปัจจุบันตามที่ต้องการ 
  10. Close SimCam File ปิดข้อมูล การจ าลองการใช้คอมพิวเตอร ์ในการควบคุมการปฏิบัติงานที่
ก าลังท างานอยู ่
  11. Load Machine เปิดถ่ายข้อมูลเครื่องจักรกลซีเอ็นซี 
  12. Import/Export การน าเข้าและส่งออกข้อมูล 
  13. Exit ออกจากโปรแกรมจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง CNC Simulator Pro 
 6.2.2 แถบเมนู Edit  
  เป็นเมนูส าหรับการแก้ไขและการตรวจสอบตัวโปรแกรมเอ็นซี มีหน้าต่างและค าสั่งที่สามารถ
เลือกใช้งาน ดังแสดงในรูปที่ 6.3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปท่ี 6.3 แสดงหน้าต่างแถบเมนู Edit 

(ท่ีมา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559) 
 

  ค าสั่งแถบเมนู Edit ที่จ าเป็นในการใช้งานมีดังนี ้
  1. Find and Replace การค้นหาและการแทนที ่
  2. Toggle Pause Point การสลับจุด 
  3. Block Number บล็อกโปรแกรม 
  4. Comment out selection แสดงออกความคิดเห็นในการเลือก 
  5. Uncomment out selection ไม่แสดงออกความคิดเห็นในการเลือก 
  6. Undo ย้อยกลับไปค าสั่งล่าสุดก่อนการเปลี่ยนแปลง 
  7. Redo ท าซ้ าไปยังค าสั่งหลังการเปลี่ยนแปลง 
  8. Convert เปลี่ยนแปลง 
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 6.2.3 แถบเมนู Simulate  
   เป็นเมนูส าหรับควบคุมการจ าลองการท างานของโปรแกรมเอ็นซี โดยจ าลองการตัดเฉือนช้ินงานของ
เครื่องมือตัด ดังแสดงในรูปที่ 6.4 
  
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 6.4 แสดงหน้าต่างแถบเมนู Simulate 
(ท่ีมา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559) 

 
  ค าสั่งแถบเมนู Simulate ที่จ าเป็นในการใช้งานมีดังนี ้
  1. Start การเริ่มต้นแสดงการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด  
  2. Pause การหยุดการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดช่ัวคราว  
  3. Stop การหยุดการแสดงการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด  
  4. Fast Forward การแสดงการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด โดยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว 
  5. Step การแสดงการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดโดยเคลื่อนที่เป็นแบบทีละข้ันตอน 
  6. Quick simulate แสดงการจ าลองการตัดเฉือนช้ินงานอย่างรวดเร็ว 
 6.2.4 แถบเมนู View  
  เป็นเมนูส าหรับการตั้งค่าการแสดงภาพจ าลองการท างานของโปรแกรม ดังแสดงในรูปที่ 6.5 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 6.5 แสดงหน้าต่างแถบเมนู View 

(ท่ีมา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559) 
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  ค าสั่งแถบเมนู View ที่จ าเป็นในการใช้งานมีดังนี ้
  1. Action การแสดงภาพการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดกับช้ินงาน 
  2. Reset View การตั้งหรือเปลี่ยนการแสดงภาพการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดกับช้ินงานใหม่ 
  3. Work Piece Weight ตั้งค่าจุดรองรับน้ าหนักจุดศูนย์ช้ินงาน 
  4. Editor/Controller การตั้งค่าการแสดงภาพการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดกับช้ินงานโดยผู้ควบคุม 
  5. Take snapshot แสดงภาพถ่าย 
 6.2.5 แถบเมนู Tools  
  เป็นเมนูส าหรับการตั้งค่าของ เครื่องมือตัดและช้ินงาน โดยสามารถตั้งค่าการแสดงภาพการตัดเฉือน
ช้ินงานและภาพของเครื่องมือตัด เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 6.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 6.6 แสดงหน้าต่างแถบเมนู Tools 

(ท่ีมา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559) 
 

  ค าสั่งแถบเมนู Tools ที่จ าเป็นในการใช้งานมีดังนี ้
  1. Insert Command แทรกค าสั่งการตั้งค่าการแสดงภาพการตัดเฉือนช้ินงานและค าสั่งการตั้งค่าของ
เครื่องมือตัด 
  2. Create CNC Header สร้างส่วนหัวของโปรแกรม 
  3. Make program portable สร้างโปรแกรมแบบพกพา 
  4. Fast Backplotting กลับไปยังพล็อตแบบรวดเร็ว 
  5. Save Workpiece บันทึกข้อมูลช้ินงานภายใต้ช่ือใหม ่
  6. Flip or rotate workpiece พลิกหรือหมุนช้ินงาน 
  7. Feed & Speed อัตราป้อนและความเร็วเพลาสปินเดิล 
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 6.2.6 แถบเมนู Settings 
  เป็นเมนูส าหรับการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงการเคลื่อนที่ของเครื่องมือ
ตัดกับช้ินงาน เช่น การตั้งค่าการท างานของโปรแกรม การตั้งค่าช้ินงานหรือเครื่องมือตัด เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 6.7 - 6.8 
 

 
 
 
 

 
รูปท่ี 6.7 แสดงหน้าต่างแถบเมนู Settings  

(ท่ีมา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.8 แสดงหน้าต่างของแถบเมน ูSetting Editor เมื่อใช้ค าสั่ง Settings 
(ท่ีมา : http://www.youtube.com/watch?v=tu220zHdRMM) 

 
  ค าสั่งแถบเมนู Settings และค าสั่ง Setting Editor จ าเป็นในการใช้งาน มีดังนี ้
  1. Settings การตั้งค่าของข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  โปรแกรม  การแสดงการเคลื่อนที่  ของ
เครื่องมือตัดกับช้ินงาน 
  2. Inventory Browser เบราว์เซอร์ของช้ินงานที่จัดเก็บไว้ 
  3.SimCam Output Setting การตั้งค่าการน าออกจากระบบข้อมูลการจ าลองการใช้คอมพิวเตอร์
ในการควบคุมการปฏิบัติงานที่ก าลังท างาน 
  4. License การได้รับอนุญาตหรือลิขสิทธ์ิ 
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  5. Proxy ตัวแทนหรือผู้แทนจ าหน่าย 
  6. Machine ตัวอย่างหรือชนิดเครื่องจักรกลซีเอ็นซี  
  7. Files & Folders แฟ้มข้อมูลหรือที่รวมกลุ่มแฟ้มข้อมูล 
  8. Background Color สีพื้นหลัง 
  9. Solid Buffer Resolution การตั้งค่าการชนของเครื่องมือตัดกับช้ินงาน 
  10. Mill Solid Buffer Type การตั้งค่าชนิดของการแสดงผลการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดกับช้ินงาน 
  11. 2D (Fast) 2 มิติ แบบเร็ว 
  12. 3D (Slow) 3 มิติ แบบช้า 
  13. Unit หน่วยการวัดระบบการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดกับช้ินงาน 
 6.2.7 แถบเมนู SimCam  
  เป็นเมนู การตั้งค่าเส้นทางการเดินของเครื่องมือตัด และจุดแต่ละจุดที่เครื่องมือตัดเดินตัดเฉือนช้ินงาน 
ดังแสดงในรูปที่ 6.9 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 6.9 แสดงหน้าต่างแถบแถบเมนู Simcam 

(ท่ีมา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559) 
 

  ค าสั่งแถบเมนู  Simcam ที่จ าเป็นในการใช้งานมีดังนี ้
  1. Add Line ตั้งค่าของเส้นการเดินของเครื่องมือตัด  
  2. Add Circle (Center Radius) ตั้งค่าของเส้นโค้ง ไม่ว่าจะเป็น (เส้นผ่านศูนย์กลาง หรือรัศมี) 
การเดินของเครื่องมือตัด  
  3. Add Point ตั้งค่าของจุดแต่ละจุดการเดินของเครื่องมือตัด 
  4. Layers ตั้งค่าของช้ันการเดินของเครื่องมือตัด  
  5. Enable Guides แนะน าทิศทางการเดินของเครื่องมือตัด  
  6. Disable Guides ไม่แนะน าทิศทางการเดินของเครื่องมือตัด  
  7. Background Bitmap ภาพพื้นหลัง Bitmap 
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 6.2.8 แถบเมนู Help  
  เป็นเมนูที่ใช้ส าหรับการช่วยเหลือของโปรแกรมจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง CNC Simulator Pro 
ดังแสดงในรูปที่ 6.10 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 6.10 แสดงหน้าต่างแถบเมน ูHelp 

(ท่ีมา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559) 
 

  ค าสั่งแถบเมนู  Help ที่จ าเป็นในการใช้งานมีดังนี ้
  1. Online Help การช่วยเหลือของโปรแกรมจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง CNC Simulator Pro ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
  2. The CNC Simulator Blog บล็อกการท างานของโปรแกรมการจ าลองการปฏิบัติงาน 
  3. Run Tutorial การเรียกใช้โปรแกรมไว้ท าการสอน 
  4. File an Issue or a Suggestion ไฟล์ที่เกิดปัญหา หรือข้อเสนอแนะ 
  5. Activate License อ านาจในการได้รับอนุญาตหรือลิขสิทธ์ิ 
  6. About CNC Simulator Pro  ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม CNC Simulator Pro 
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6.3 การใช้โปรแกรมชุดจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริงตรวจสอบโปรแกรมเอ็นซี  
 การใช้โปรแกรม  CNC Simulator Pro ตรวจสอบโปรแกรมเอ็นซี มีขั้นตอน และวิธีการใช้งาน ดังต่อไปนี้ 
 6.3.1 ไปที่ Menu Start ของคอมพิวเตอร ์จากนั้นเลือกโปรแกรมจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง CNC 
Simulator Pro ดังแสดงในรูปที่ 6.11 หลังจากนั้นโปรแกรมจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง CNC Simulator Pro 
จะแสดงหน้าจอหลักของการใช้งาน ดังแสดงในรูปที่ 6.12 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.11 แสดงวิธีการเข้าโปรแกรมชุดการจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง CNC Simulator Pro  
(ท่ีมา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.12 แสดงหน้าจอหลักของโปรแกรมชุดการจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง CNC Simulator Pro 
(ท่ีมา : http://cncsimulator.info/8-common) 

1 

2 

http://cncsimulator.info/8-common
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 6.3.2 หลังจากการเข้าโปรแกรมโปรแกรมจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง CNC Simulator Pro ได้แล้ว 
ให้ท าการเลือกที่ File Menu เลือกที่แถบ Open CNC Program เลือกแถบ User Program เพื่อ เปิดใช้ โปรแกรม
จ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริงที่บันทึกไว้ในหน่วยความจ าของเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้งาน ดังแสดงในรูปที่ 6.13 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปท่ี 6.13 แสดงการเปิดโปรแกรมเอ็นซี  

(ท่ีมา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559) 
 

 6.3.3 ค้นหาและเลือกไฟล์ในแฟ้มข้อมูลที่สร้างโปรแกรมเอ็นซีไว้ จากนั้นใหท้ าการเลือกไฟล์โปรแกรมที่
ต้องการ แล้วกด Open ตัวอย่างเลือกโปรแกรม O1001.CNC ดังแสดงในรูปรูปที่ 6.14 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.14 แสดงการค้นหาและเลือกไฟล์ในแฟ้มข้อมูล 
(ท่ีมา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559) 

1 2 
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 6.3.4 หลังจากเลือกไฟล์โปรแกรมเอ็นซีที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกชนิดของเครื่องจักรกลซีเอ็นซ ีที่
ต้องการจะท างาน โดยการดับเบิลคลิกเลือกที่ไอค่อนรูปเครื่องจักร แล้วท าการเลือกชนิดของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี
ตามต้องการ เช่น ตัวอย่างการเลือกเครื่องกัดซีเอ็นซี (Milling Center) ดังแสดงในรูที่ 6.15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 6.15 แสดงการค้นหา และเลือกชนิดของเครื่องจักรกลซีเอ็นซ ี
(ท่ีมา : http://www.youtube.com/watch?v=M3eX2PKM1RI) 

 
 6.3.5 เลือกแถบเมน ูSettings เพื่อเข้าไปตั้งค่าต่าง ๆ ของระบบ เช่น สีพื้นหลัง การตั้งค่าความเร็วของ
เครื่องมือตัดกับช้ินงาน การตั้งค่าชนิดของการแสดงผลการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดกับช้ินงาน ลักษณะการแสดงภาพ 
และ ตั้งค่าหน่วยการวัดระบบการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด กับช้ินงาน เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 6.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 6.16 แสดงการตั้งค่าต่าง ๆ ของระบบ 
(ท่ีมา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559) 

เลือกสีพื้นหลัง 

   เลือกชนิดของงานกัด      

   เลือกหน่วยการวัด 

 เลือกความเร็วการเคลื่อนที่ 

http://www.youtube.com/watch?v=M3eX2PKM1RI
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  6.3.5.1 การตั้งค่าช้ินงาน (Work pieces) และเครื่องมือตัด (Tools) 
   การตั้งค่าช้ินงานและเครื่องมือตัดที่จะแสดงภาพจ าลองการตัดเฉือนของโปรแกรม  CNC 
Simulator Pro โดยจะต้องตั้งค่าให้ตรงกับแบบงานและขนาดทูลที่ก าหนดในข้ันตอนการเขียนโปรแกรมเอ็นซี     
มีขั้นตอนในการตั้งค่าดังนี้ 
   1.  เลือกแถบเมนู Settings แล้วเลือกใช้ค าสั่ง Inventory Browser หรือ กดปุ่ม F2 ที่แป้นพิมพ์   
ดังแสดงในรูปที่ 6.17 หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างการตั้งค่าแสดงให้เห็นดังแสดงในรูปที่ 6.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 6.17 แสดงการเลือกใช้ค าสั่ง Inventory Browser ในแถบเมนู Setting 
(ท่ีมา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.18 แสดงหน้าต่างหลักของค าสั่ง Inventory Browser 
(ท่ีมา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559) 

   2. เลือกชนิดของเครื่องมือตัด ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นเครื่องมือตัดงานกัด (Milling tools) 
จากนั้นให้กดปุ่ม Add เพื่อตั้งค่าเครื่องมือตัด ดังแสดงในรูปที ่6.19  
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รูปท่ี 6.19 แสดงตัวอย่างการเลือกเครื่องมือตัดงานกัด (Milling tools) 

(ท่ีมา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559) 
   3. หลังจากกดปุ่ม Add ในข้ันตอนที่ 2 แล้วจะมีหน้าต่างข้ึนมา ให้ใส่ค่าข้อมูลของเครื่องมือตัด
เช่น ชนิดของเครื่องมือตัด ขนาดความโต (Diameter) ขนาดความยาว (Length) เป็นต้น ลงในตารางแล้วกดปุ่ม 
OK ดังแสดงในรูปที่ 6.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 6.20 แสดงหน้าต่างการก าหนดขนาดต่างๆของเครื่องมือตัด 
(ท่ีมา : http://www.youtube.com/watch?v=tu220zHdRMM) 

 
   4. ก าหนดขนาดของช้ินงาน  ตามชนิดของ  งานกัด หรือ งานกลึง โดยเลือก ใช้งาน แถบค าสั่ง  
Mill Work pieces หรือ Lathe Work pieces ในหน้าต่างค าสั่ง Inventory Browser ดังแสดงในรูปที ่6.21-6.22 
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รูปท่ี 6.21 แสดงหน้าต่างการก าหนดขนาดช้ินงานของงานกัด 

(ท่ีมา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.22 แสดงหน้าต่างการก าหนดขนาดช้ินงานของงานกลึง 
(ท่ีมา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559) 

   5. ก าหนดข้อมูล ของ วัสดุช้ินงาน (Materials) โดยเลือก ใช้งาน แถบค าสั่ง Materials ใน
หน้าต่างค าสั่ง  Inventory Browser ดังแสดงในรูปที ่6.23 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.23 แสดงหน้าต่างการก าหนดข้อมูลวัสดุงาน (Materials) 
(ท่ีมา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559) 
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   6. เลือกก าหนดต าแหน่งจุดศูนย์ของช้ินงาน โดยเลือกแถบค าสั่ง  Zero Points ในหน้าต่างค าสั่ง 
Inventory Browser ดังแสดงในรูปที ่6.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.24 แสดงหน้าต่างการก าหนดจุดศูนย์ช้ินงาน 
(ท่ีมา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559) 

 
  6.3.6 เมื่อก าหนดค่าต่าง ๆ ตามที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้ท าการกดปุ่มควบคุมการจ าลอง การท างาน 
ดังแสดงในรูปที่ 6.25 โปรแกรมจะเริ่มท างานและแสดงภาพการท างาน แนวการเดิน ของเครื่องมือตัดและแนวตัด
เฉือนของช้ินงาน โดยผู้ปฏิบัติงาน  สามารถปรับความเร็วของอัตราป้อน  ในการตัดเฉือนได้ตรงแผงควบคุม
การท างานของเครื่องจักร ดังแสดงในรูปที ่6.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 6.25 แสดงปุ่มควบคุมการจ าลองการท างานของโปรแกรมเอ็นซ ี
(ท่ีมา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559) 

ปุ่มควบคุมการจ าลองการท างาน(Simulation) 
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รูปท่ี 6.26 แสดงแผงควบคุมการท างานของเครื่องจักร 

(ท่ีมา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559) 
   6.3.7 เมื่อผู้ปฏิบัติงานท าการจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง เพื่อตรวจสอบโปรแกรมเอ็นซี ที่ได้
พิมพ์ข้อมูลและบันทึกไว้ในหน่วยความจ าของคอมพิวเตอรเ์รียบร้อยแล้ว ถ้าหากตัวโปรแกรมเอ็นซีมีข้อผิดพลาด 
ผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ไขโปรแกรมเอ็นซีได้ทันทีที่แถบเมนูแก้ไข (Editor) ดังแสดงในรูป ที ่6.27 

 
รูปท่ี 6.27 แสดงแถบเมนูแก้ไขโปรแกรมเอ็นซี (Editor) 

(ท่ีมา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559) 
 

 
 

เมนูแก้ไขโปรแกรมเอ็นซี (Editor) 
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แบบฝึกหัดหน่วยท่ี 6 
ค าสั่ง จงท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกต้องและท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 
 ........ 1. การจ าลองการท างานของโปรแกรมเอ็นซี เป็นการจ าลองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
โปรแกรมเอ็นซีก่อนการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร 
 ........ 2. NC Program คือ ส่วนควบคุมการจ าลองการท างานของโปรแกรมเอ็นซ ี 
 ........ 3. Standard Tools Bar คือ แถบเครื่องมือมาตรฐาน  
 ........ 4. การเปิดโปรแกรมซีเอ็นซีเพื่อน ามาจ าลองการท างานต้องเลือกใช้งานที่แถบเมนู Settings 
 ........ 5. แถบเมนู Simulate เป็นเมนูส าหรับควบคุมการจ าลองการท างานของโปรแกรมเอ็นซ ี
 ........ 6. การตั้งค่าขนาดของช้ินงาน ต้องตั้งค่าที่แถบเมนSูetting 
 ........ 7. ค าสั่ง Inventory Browser ในแถบเมน ูSetting ใช้ส าหรับแก้ไขโปรแกรมเอ็นซี 
 ........ 8. ค าสั่ง Step ในแถบเมน ูSimulate คือค าสั่งหยุดการท างานของโปรแกรม 
 ........ 9. หลังจากการจ าลองการท างานหากโปรแกรมมีข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ที่แถบค าสั่ง Edit  
 ........ 10. การเพิ่มความเร็วอัตราป้อนในชุดจ าลองสามารถเพิ่มได้ที่แถบค าสั่ง Controller   
ตอนท่ี 2 ค าสั่ง จงเติมค าตอบให้สมบูรณ์ 
1. จงอธิบายความส าคัญของการจ าลองการท างานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีด้วยโปรแกรมจ าลองการปฏิบัติงาน
เสมือนจริง 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
2. จงอธิบายโครงสร้างของโปรแกรมจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง CNC Simulator Pro ต่อไปนี้ว่าท าหน้าที่

อย่างไร 
 2.1 Standard Tools Bar ท าหน้าที่........................................................................................................
 2.2 NC Program ท าหน้าที.่....................................................................................................................
 2.3 Program Run ท าหน้าที.่.................................................................................................................. 
 2.4 Controller ท าหน้าที่........................................................................................................................ 
 2.5 Graphic ท าหน้าที่............................................................................................................................. 
3. จงอธิบายหน้าที่โดยย่อของแถบเมนูการใช้งานของโปรแกรมจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง CNC Simulator 
Pro ต่อไปนี้ 
 3.1 แถบเมนู File ท าหน้าที.่.................................................................................................................... 
 3.2 แถบเมนู Edit ท าหน้าที.่.................................................................................................................... 
 3.3 แถบเมนู Simulate ท าหน้าที.่.......................................................................................................... 
 3.4 แถบเมนู View ท าหน้าที.่.................................................................................................................. 
 3.5 แถบเมนู Tools ท าหน้าที่.................................................................................................................. 
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 3.6 แถบเมนู Setting ท าหน้าที.่.............................................................................................................. 
 3.7 แถบเมนู SimCam ท าหน้าที.่............................................................................................................ 
 3.8 แถบเมนู Help ท าหน้าที.่.................................................................................................................. 
4. จงอธิบายความหมายของค าสั่งในแถบเมนู Simulate ต่อไปนี ้
 4.1 Start ความหมาย............................................................................................................................ 
 4.2 Pause ความหมาย.......................................................................................................................... 
 4.3 Stop ความหมาย........................................................................................................................... . 
 4.4 Fast Forward ความหมาย............................................................................. ................................ 
 4.5.Step ความหมาย......................................................................................................................... .. 
 4.6 Quick simulate ความหมาย......................................................................................................... 
5. จงบอกข้ันตอนการใช้โปรแกรม CNC Simulator Pro เพื่อตรวจสอบโปรแกรมเอ็นซทีั้ง 7 ข้ันตอนมาพอเข้าใจ 
  5.1............................................................................................................................................................ 

 5.2............................................................................................................................................................ 
 5.3............................................................................................................................................................ 
 5.4............................................................................................................................................................ 
 5.5............................................................................................................................................................ 
 5.6............................................................................................................................................................ 
 5.7............................................................................................................................................................
. 
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แบบเฉลยแบบฝึกหัดหน่วยท่ี 6 
ค าสั่ง จงท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกต้องและท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 
 ....  ....1. การจ าลองการท างานของโปรแกรมเอ็นซี เป็นการจ าลองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
โปรแกรมเอ็นซีก่อนการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร 
 ....  ....2. NC Program คือ ส่วนควบคุมการจ าลองการท างานของโปรแกรมเอ็นซ ี 
 ....  ....3. Standard Tools Bar คือ แถบเครื่องมือมาตรฐาน  
 ....  ....4. การเปิดโปรแกรมซีเอ็นซีเพื่อน ามาจ าลองการท างานต้องเลือกใช้งานที่แถบเมนู Settings 
 ....  ....5. แถบเมนู Simulate เป็นเมนูส าหรับควบคุมการจ าลองการท างานของโปรแกรมเอ็นซ ี
 ....  ....6. การตั้งค่าขนาดของช้ินงาน ต้องตั้งค่าที่แถบเมนSูetting 
 ....  ....7. ค าสั่ง Inventory Browser ในแถบเมนู Setting ใช้ส าหรับแก้ไขโปรแกรมเอ็นซี 
 ....  ....8. ค าสั่ง Step ในแถบเมน ูSimulate คือค าสั่งหยุดการท างานของโปรแกรม 
 ....  ....9. การแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมเอ็นซีสามารถแก้ไขได้ที่แถบเมน ูFile   
 ....  ....10. การเพิ่มความเร็วอัตราป้อนในชุดจ าลองสามารถเพิ่มได้ที่ส่วน Controller ที่หน้าต่างหลัก
ของโปรแกรม  
ตอนท่ี 2 ค าสั่ง จงเติมค าตอบให้สมบูรณ์ 
1. จงอธิบายความส าคัญของการจ าลองการท างานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีด้วยโปรแกรมจ าลองการ
ปฏิบัติงานเสมือนจริง 
 การจ าลองการท างานของโปรแกรมเอ็นซี เป็นการจ าลองการท างานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนการปฏิบัติงานจริงที่เครื่องจักรกลซีเอ็นซี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือข้อผิดพลาด
ของการท างานเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานจริง 
2. จงอธิบายโครงสร้างของโปรแกรมจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง CNC Simulator Pro ต่อไปน้ีว่าท า

หน้าท่ีอย่างไร 
  2.1 Standard Tools Bar ท าหน้าท่ี แสดงแถบเครื่องมือมาตรฐาน 
  2.2 NC Program ท าหน้าท่ี แสดงตัวโปรแกรมเอ็นซ ี
  2.3 Program Run ท าหน้าท่ี แสดงส่วนควบคุมการท างานของโปรแกรม 
  2.4 Controller ท าหน้าท่ี แสดงส่วนควบคุมการท างานของเครื่องจักร 
  2.5 Graphic ท าหน้าท่ี แสดงภาพขณะจ าลองการปฏิบัติงานแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ 
3. จงอธิบายหน้าท่ีโดยย่อของแถบเมนูการใช้งานของโปรแกรมจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง  CNC 
Simulator Pro ต่อไปน้ี 
 3.1 แถบเมนู File ท าหน้าท่ี เป็นเมนูหลักส าหรับการใช้งานโปรแกรมเช่นการเรียกใช้โปรแกรมการบันทึก 
และรับส่งข้อมูลโปรแกรม เป็นต้น 
 3.2 แถบเมนู Edit ท าหน้าท่ี เป็นเมนูส าหรับการแก้ไขและการตรวจสอบตัวโปรแกรมเอ็นซี  
 3.3 แถบเมนู Simulate ท าหน้าท่ี เป็นเมนูส าหรับควบคุมการจ าลองการท างานของโปรแกรมเอ็นซี 
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 3.4 แถบเมนู View ท าหน้าท่ี เป็นเมนูส าหรับการตั้งค่าการแสดงภาพจ าลองการท างานของโปรแกรม 
 3.5 แถบเมนู Tools ท าหน้าท่ี เป็นเมนูส าหรับการตั้งค่าของเครื่องมือตัดและช้ินงาน โดยสามารถตั้งค่า
การแสดงภาพการตัดเฉือนช้ินงานและภาพของเครื่องมือตัด เป็นต้น 
 3.6 แถบเมนู Setting ท าหน้าท่ี เป็นเมนูส าหรับ การตั้งค่าข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การแสดงการ
เคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดกับช้ินงาน เช่น การตั้งค่าการท างานของโปรแกรม การตั้งค่าช้ินงานหรือเครื่องมือตัดเป็นต้น 
 3.7 แถบเมนู SimCam ท าหน้าท่ี เป็นเมนกูารตั้งค่าเส้นทางการเดินของเครื่องมือตัด และจุดแต่ละจุดที่
เครื่องมือตัดเดินตัดเฉือนช้ินงาน 
 3.8 แถบเมนู Help ท าหน้าท่ี เป็นเมนูที่ใช้ส าหรับการช่วยเหลือของโปรแกรม 
4. จงอธิบายความหมายของค าสั่งในแถบเมนู Simulate ต่อไปน้ี 
 4.1 Start ความหมาย เริ่มต้นแสดงการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด 
 4.2 Pause ความหมาย การหยุดการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดช่ัวคราว 
 4.3 Stop ความหมาย การหยุดการแสดงการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด 
 4.4 Fast Forward ความหมายแสดงการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดโดยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว 
 4.5 Step ความหมาย แสดงการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดโดยเคลื่อนที่เป็นแบบทีละข้ันตอน 
 4.6 Quick simulate ความหมาย แสดงการจ าลองการเคลื่อนทีต่ัดเฉือนงานอย่างรวดเร็ว 
5. จงบอกขั้นตอนการใช้โปรแกรม CNC Simulator Pro เพ่ือตรวจสอบโปรแกรมเอ็นซี ท้ัง 7 ขั้นตอนมาพอ

เข้าใจ 
  5.1 ไปที่ Menu Start ของคอมพิวเตอร์จากนั้นเลือกโปรแกรมจ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง CNC 

Simulator Pro 
  5.2 เลือกที่ File Menu เลือกที่แถบ Open CNC Program เลือกแถบ User Program เพื่อเปิดโปรแกรม

จ าลองการปฏิบัติงานเสมือนจริงที่บันทึกไว้ในหน่วยความจ าของเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้งาน 
  5.3 ค้นหาและเลือกไฟล์ในแฟ้มข้อมูลที่สร้างโปรแกรมเอ็นซีไว้ จากนั้นใหท้ าการเลือกไฟล์โปรแกรมที่

ต้องการ 
  5.4 เลือกชนิดของเครื่องจักรกลซีเอ็นซทีี่ต้องการจะท างาน โดยการดับเบิลคลิกเลือกที่ไอค่อนรูป

เครื่องจักร 
  5.5 เลือกแถบเมน ูSettings เพื่อเข้าไปตั้งค่าต่าง ๆ ของระบบ 
  5.6 กดปุ่มควบคุมการท างานที่ส่วนควบคุมการท างานของโปรแกรม 
  5.7 ตรวจสอบภาพจ าลองการท างานถ้าโปรแกรมเอ็นซีมีข้อผิดพลาด ผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ไขโปรแกรม

เอ็นซีได้ทันทีที่แถบเมนูแก้ไข (Editor) 


