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โครงงานชุ ดสาธิตเครื่องกัดชิ้นงาน
นายสิ ปปวัฒก์ ปั ทมะเสวี
นายสรุ ศกั ดิ์ มิตรประถัมภ์
นายบุญสื บ จินนั ทุยา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บทคัดย่ อ
ปริ ญญานิพนธ์ เรื่ อง ชุกสาธิ ตเครื่ องกัดชิ้นงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อ นาความรู ทที่ไดทศึกษามาประยุกต์สรทาง
ชุดสาธิ ตเครื่ องกัดชิ้ นงาน โดยจะแบ่ งออกเป็ นสี่ ส่วนการทางานคือ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ,โมดูลเชื่ อมต่อพอร์ ต
เครื่ องพิมพ์,โมดูลขับสเต็ปมอเตอร์ และสเต็ปมอเตอร์ การทางานของชุดสาธิตเครื่ องกัดชิ้นงาน จะเริ่ มตทนจากการ
ออกแบบชิ้นงานในเครื่ องคอมพิวเตอร์ จากโปรแกรม Art cam หลังจากนั้นแปลงไฟล์แบบชิ้นงานเพื่อส่ งไปยัง
โปรแกรม MACH3 เพื่อสัง่ งานใหทชุดสาธิตเครื่ องกัดชิ้นงานทาการกัดชิ้นงานตามแบบที่ตองการ
1.บทนา
กระบวนการผลิ ต ในปั จจุ บั น นี้ ใชท เ ทคโนโลยี
สมัย ใหม่ ที่ ป ระกอบดทว ยระบบการท างานดทว ย
เครื่ องอัตโนมัติ ที่เรี ยกว่าเครื่ องซี เอ็นซี คาว่า CNC
ย่อมาจาก Computerized Numerical Control เป็ น
เครื่ องจั ก รกลที่ มี ก ารควบคุ ม การท างานดท ว ย
คอมพิวเตอร์ ควบคุ มการทางานดทวยขทอมูลคาสั่งที่
สรทางโดยใชทโปรแกรมเพื่อควบคุ มการทางานของ
มอเตอร์ต่างๆ ใหทแก่น X,Y และ Z สามารถเคลื่อนที่
ไดทตามตาแหน่งและทิ ศทางที่ตอท งการ แต่เนื่ องจาก
เครื่ องซีเอ็นซี มีขนาดใหญ่ ราคาค่อนขทางสู ง ปั ญหา
เกิ ด การซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ องซี เ อ็ น ซี และตทอ ง
นาเขทาจากต่างประเทศ ทาใหทสิ้นเปลืองค่าใชทจ่ายใน
การสั่ง ซื้ อเครื่ องซี เอ็นซี จากสภาพปั ญหาดังกล่า ว
ขทางตทนคณะผูจท ดั ทาโครงงานนี้ จึงมีแนวความคิดที่
จะออกแบบเครื่ องซี เอ็นซี ใหทมีขนาดเล็กลง และ
ง่ายในการซ่อมบารุ งรักษาเครื่ องซี เอ็นซี ดทวยการใชท
อุปกรณ์และชิ้นงานที่ มีอยู่ภายในประเทศ ซึ่ งมี อยู่
ภายในประเทศ ซึ่ งมี ร าคาถู ก ลดการน าเขทา จาก
ต่ า งประเทศ เพื่ อ ลดตทน ทุ น ในการสรท า งเครื่ อง
ซี เอ็นซี โดยประสิ ทธิ ภาพในการใชทงานของเครื่ อง
ซี เ อ็น ซี ที่ ส รท า งขึ้ น นั้น มี ค วามใกลทเ คี ย งกับ เครื่ อ ง
ซี เ อ็น ซี จ ากโรงงาน แต่ เ ครื่ อ งซี เ อ็น ซี ที่ ส รท า งขึ้ น

สามารถลดตทน ทุ น ในการผลิ ต สามารถใชทง านไดท
จริ ง และสามารถตอบสนองต่อความตทองการของ
กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
2.โครงสร้ างของระบบ
*******ในงานวิจัยหัวขทอเรื่ องชุ ดสาธิ ตเครื่ องกัด
ชิ้นงานจะมีส่วนประกอบหลัก 4 ส่ วนไดทแก่ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์,โมดูลเชื่อมต่อพอร์ตเครื่ องพิมพ์,โมดูล
ขับสเต็ปมอเตอร์ และ สเต็ปมอเตอร์ (รู ปที่ 2.1)

รู ปที่ 2.1 บล็อกไดอะแกรมแสดงส่วน
ประ กอบของชุดสาธิตเครื่ องกัดชิ้นงาน

2
2.1 โมดูลเชื่อมต่ อพอร์ ตเครื่องพิมพ์

รู ปที่ 2.2 โมดูลเชื่อมต่อพอร์ตเครื่ องพิมพ์
จากโมดูลชุดอินเตอร์เฟส (รู ปที่ 2.2) ซึ่งเป็ นตัว
เชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ PC กับเครื่ องจักรกล
คอมพิวเตอร์ PC ที่ใชทจากโปรแกรม MACH 3 เป็ น
ตัวสัง่ งานผ่าน พอร์ตเครื่ องพิมพ์ และมี IC OPTOlsolation ทาหนทาที่แยกกราวด์รทอนจากคอมพิวเตอร์
กราวด์เย็นจาก POWER SUPPLY ออกจากกัน และ
จะมีสญ
ั ญาณพัลส์ออกมา ซึ่งเป็ นรู ปคลื่นพัลส์แบบ
Step และ Direct pules มีหนทาที่ขบั มอเตอร์ไปทีละส
เต็ป ส่วน Direct มีหนทาที่กาหนดทิศทางการหมุน
ตามเข็มนาฬิกาหรื อทวนเข็มนาฬิกา เพื่อส่งสัญญาณ
ไปยังชุดสเต็ปมอเตอร์ตอ่ ไป

จากโมดู ล ชุ ด อิ น เตอร์ เ ฟสที่
ส่ งสัญญาณพัลส์มายังโมดูลขับสเต็ปมอเตอร์ (รู ปที่
2.3) มาเขทา IC ควบคุมสเต็ปมอเตอร์ มีไฟเลี้ยงจาก
POWER SUPPLY 24V กราวด์มอเตอร์ ไปที ละ
สเต็ป ส่ วน CW/CCW เป็ นขาอินพุทขา 17 สาหรับ
ต่อเขทากับสัญญาณ dir สาหรับกาหนดทิศทางการ
หมุน ตามเข็มนาฬิกาหรื อทวนเข็มนาฬิกา สาหรับ
IC ที่ มี ห นทา ที่ ข ับ สเต็ ป มอเตอร์ มี ไ ฟเลี้ ย งจาก
POWER นี้ SUPPLY กราวด์เย็น ที่ขา 2 สั่งงานใหท
สเต็ปมอเตอร์ ทางาน ซึ่ งในวงจรขับสเต็ปมอเตอร์
จะตทองใชทวงจร 3 วงจร เพราะว่าใชทท้ งั แกน X,Y,Z
ลักษณะการต่อใชทงานของสเต็ปมอเตอร์ เป็ นแบบ
ไบโพลาร์
2.3 สเต็ปมอเตอร์

2.2 โมดูลขับสเต็ปมอเตอร์

รู ปที่ 2.4 สเต็ปมอเตอร์

รู ปที่ 2.3 โมดูลขับสเต็ปมอเตอร์

สเต็ ป มอเตอร์ ที่ ใ ชท จ ะเป็ น
แบบใชทแรงดัน DC 24V โดยจะใชทโมดูลขับสเต็ป
มอร์ เตอร์ เป็ นตัวควบคุ ม โดยจ่ ายแรงดันเป็ น DC
24V ใหทกบั สเต็ปมอเตอร์ โดยที่ สเต็ปมอเตอร์ ที่ใชท
กับชุดสาธิ ตเครื่ องกัดชิ้นงานนี้ จะเป็ นแบบ 4 สาย
(รู ปที่ 2.4)
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2.4 ชุดแหล่ งจ่ ายไฟ

รู ปที่ 2.5 วงจรชุดแหล่งจ่ายไฟ
ชุดแหล่งจ่ายไฟจะใชทเป็ นโมดูลสวิชต์ชิ่ง
เพื่ อ แปลงแรงดัน กระแสสลับ 220 V ใหทเ ป็ น
แรงดันไฟตรง 24 V เพื่อใชทไปเลี้ยงวงจรและใชทขบั
สเต็ปมอเตอร์วงจรชุดแหล่งจ่ายไฟ (รู ปที่ 2.5)
3. ผลการทดลอง
การทดลองชุ ดสาธิ ตเครื่ องกัดชิ้ นงานจะ
ทดลองโดยการออกแบบชิ้นงานจากโปรแกรม Art
cam จากนั้นส่ งไปยังโปรแกรม MACH3 เพื่ อ
สัง่ งานชุดสาธิตเครื่ องกัดใหททาการกัดชิ้นงาน
4. สรุปผลการทดลอง
ผลการทดลองกัดชิ้นงานโดยใชทโปรแกรม
Art cam ออกแบบ และใชทโปรแกรม MACH 3
สั่ง งานชุ ด สาธิ ต เครื่ อ งกัด ชิ้ นงาน พบว่า ผลการ
ทดลองมี ค วามคาดเคลื่ อ นเล็ก นทอ ย ของเพลาขับ
ขณะที่ เครื่ องจักรกาลังทางานอยู่ จึงทาใหทมีชิ้นงาน
เสี ย โดยการทดลองกัดชิ้นงานตามที่ออกแบบไวท มี
ชิ้นงานเสี ยคิดเป็ นรทอยละ 19 ดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ตารางสุรปผลการทดลอง
ครั้งที่ จานวนชิ้นงาน ชิ้นงานดี
ทั้งหมด (ชิ้น)
(ชิ้น)
1
10
7
2
10
8
3
10
8
4
10
7
5
10
8
6
10
9
7
10
8
8
10
8
9
10
9
10
10
9
รวม
100
81

ชิ้นงานเสี ย
(ชิ้น)
3
2
2
3
2
1
2
2
1
1
19

5 ข้ อเสนอแนะ
5.1 ควรมีการพัฒนาใหทสามารถสั่งงานชุด
สาธิตเครื่ องกัดชิ้นงานผ่านสายยูเอสบีไดท
5.2 ควรพัฒนาฐานจับชิ้ นงานใหทสามารถ
ถอดจับชิ้นงานไดทสะดวกมากขึ้น
5.3 ควรปรับลดน้ าหนักรวมของตัวเครื่ อง
ใหทลดลงเพื่อเคลื่อนยทายไดทสะดวก
5.4 มอเตอร์ กดั ชิ้นงานควรทาใหทสามารถ
ปรับความเร็ วรอบไดท
6. กิตติกรรมประกาศ
โครงงานวิ จั ย นี้ ไดท รั บค าแนะน าและ
คาปรึ กษาจาก
- อาจารย์สมั พันธ์ แหล่งป่ าหมุนท
- อาจารย์ภทั ราวุธ บุญประคอง

