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SIEMENS TECNOMATIX

Plant Simulation



       SIEMENS Tecnomatix Plant Simulation เป็นเครอืงมอืทีเ่ป็นนวตักรรม ชว่ยในการจ าลอง 

ระบบการท างานในลกัษณะต่างทีห่ลากหลาย ตัง้แต ่การขนสง่ ระบบการผลติ การจดัการจราจร การจดัควิการ

ท างาน และ การเลอืกใชท้รพัยากรทีคุ่ม้คา่ เป็นตน้ โดยชว่ยใหเ้ราสามารถวเิคราะห ์และปรบัเปลีย่นแกไ้ข ระบบ

การท างานตา่งๆ ใหด้ขีึน้ โปรแกรมชว่ยปรบัเปลีย่นรปูแบบใหเ้หมาะสม เพือ่ชว่ยในการวางแผนการผลติ วาง

แผนการท างานตามเป้าหมาย ประหยดัทรพัยากร ชว่ยในการหาขอ้มูลเพือ่จดัเตรยีมทรพัยากร การจดัหา

แรงงาน และใชท้รพัยากรต่างๆ ทีม่อียูใ่หเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ โดยสามารถจ าลองตัง้แตค่วามตอ้งการกอ่น

การตดัสนิใจในการท างานจรงิ

ประโยชนท์ีไ่ดร้บั
 ปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติของโรงงาน เชน่ การเพิม่ประสทิธภิาพการท างานเคร ือ่งจกัร คน พืน้ทีใ่นการ
ผลติและจดัเก็บท าใหส้ามารถใชเ้คร ือ่งจกัรเต็มประสทิธภิาพ

 ประหยดัเงนิลงทนุในการสรา้งโรงงานหรอืสายการผลติ

 ลดเวลาในการผลติและเพิม่ประสทิธภิาพปรมิาณการผลติ

 ขนาดของระบบทีเ่หมาะสมรวมถงึขนาดบฟัเฟอร ์

 ลดความเสยีงในการลงทนุ ลดขอ้ผดิพลาดในการตดิตัง้ ดว้ยการจ าลองสถานการณแ์ละวเิคราะหก์อ่นจะ

ตดัสนิใจด าเนินการจรงิ

2
www.dtm-thailand.com



3
www.dtm-thailand.com

คุณสมบตัิ
การสรา้งแบบจ าลองเชงิวตัถตุามล าดบัช ัน้ ซ ึง่มไีลบราร ี เชน่ เคร ือ่งจกัร สายพานล าเลยีง รถโฟคลฟิท ์

หุ่นยนต ์และการเชือ่มตอ่กบัฐานขอ้มูลภายนอก ส าหรบัการสรา้งแบบจ าลองทีร่วดเรว็และมปีระสทิธภิาพ
ของกระบวนการทีไ่ม่ตอ่เน่ืองและตอ่เน่ือง

Tecnomatix Plant Simulation สามารถทดลองปรบัเปลีย่นคา่ตา่งๆ ในสายการผลติ เชน่

ระยะเวลาในการท างานในแต่ละสถานี งานความเรว็ของสายพานล าเลยีง, ขนาดทีจ่ดัเก็บสนิคา้ระหวา่ง
กระบวนการ (WIP), พืน้ทีจ่ดัเก็บสนิคา้, การปรบัเปลีย่น เพิม่เวลาในการท างาน โดยทีไ่ม่สง่ผลกระทบ

ตอ่กระบวนการผลติจรงิ แตย่งัสามารถมองเห็น ถงึปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ลว่งหนา้อกีดว้ย ดว้ยเคร ือ่งมอื

ค านวนทางสถติ ิ การแสดงผลในรปูแบบกราฟท าใหป้ระเมนิผลลกัษณะรปูแบบการผลติหลายๆรปูแบบ 
เพือ่หาใหก้ารตดัสนิใจในการวางแผนระบบการผลติแม่นย ามากขึน้ (Throughput Optimization)
ดว้ยโมเดลทีส่รา้งดว้ย Plant Simulation ท าใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละปรบัปรงุระบบการผลติ แกไ้ข

ปัญหาคอขวดในกระบวนการวเิคราะหก์ารใชท้รพัยากร ท าใหส้ามารถวเิคราะหผ์ลกระทบทีเ่กดิจาก

การผลติรปูแบบตา่งๆ กนัได ้
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ตวัอย่างไลบราร ีท่ีใ่ชใ้นการเขยีน Value Stream Mapping (VSM) ซึง่เป็นเคร ือ่งมอืส าคญัในระบบการผลติแบบลนี

บทสรุปซอฟตแ์วร ์

Tecnomatix® Plant Simulation ชว่ยใหส้ามารถจ าลองการสรา้งภาพการวเิคราะห ์ และการ

เพิม่ประสทิธภิาพของระบบการผลติ และกระบวนการโลจสิตกิส ์ชว่ยใหค้ณุสามารถปรบัการไหลของวสัดุ

การใชท้รพัยากร และโลจสิตกิสใ์หเ้หมาะสมส าหรบัการวางแผนโรงงานทกุอตุสาหกรรม ในชว่งเวลาของ

การลดตน้ทุน และเวลาในการผลติพรอ้มกบัโลกาภวิตันท์ีต่อ่เน่ือง โลจสิตกิสไ์ดก้ลายเป็นปัจจยัส าคญัใน

ความส าเรจ็ของบรษิทั ความตอ้งการทีจ่ะสง่มอบตรงเวลาและตามล าดบั โดยน าหลกัการผลติแบบลนี มา
ปรบัใชใ้นการวางแผนและสรา้งโรงงานผลติสายพนัธใ์หม่ทีย่ ัง่ยนื 

การจดัการเครอืขา่ยการผลติทัว่โลกตอ้งการเกณฑก์ารตดัสนิใจทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ชว่ยให ้ ฝ่ายบรหิาร

ประเมนิความเสีย่งและเปรยีบเทยีบแนวทางอืน่ ๆ



5
www.dtm-thailand.com

Plant Simulation ชว่ยในการสรา้งแบบจ าลองดจิติอลของระบบโลจสิตกิสร์วมไปถงึ
Warehouse เพือ่ใหค้ณุสามารถส ารวจลกัษณะของระบบ และเพิม่ประสทิธภิาพของระบบ 

โมเดลดจิทิลั ไม่เพยีงแตช่ว่ยใหผู้ใ้ชเ้รยีกใชก้ารทดสอบ และสถานการณแ์บบ What-if โดยไม่
รบกวนระบบการผลติทีม่อียู ่แตส่ามารถใชใ้นกระบวนการวางแผนไดน้านกอ่นทีจ่ะมกีารตดิตัง้

ระบบจรงิ เคร ือ่งมอืการวเิคราะหส์ถติแิละแผนภมูทิีก่วา้งขวางชว่ยใหผู้ใ้ชป้ระเมนิสถานการณ์
การผลติทีแ่ตกตา่งกนั และท าการตดัสนิใจทีร่วดเรว็เช ือ่ถอืไดใ้นระยะแรกของการวางแผนการ

ผลติ
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SIEMENS Tecnomatix Plant Simulation ชว่ยคณุ:
•ตรวจจบัและขจดัปัญหาทีอ่าจตอ้งใชม้าตรการแกไ้ขคา่ใชจ้า่ยและเวลาในการแกไ้ขในระหวา่งการ

ทดสอบระบบระบบการผลติ

•ลดตน้ทุนการลงทนุของสายการผลติใหน้อ้ยทีสุ่ดโดยไม่สง่ผลกระทบตอ่ผลผลติทีต่อ้งการ
•เพิม่ประสทิธภิาพและการใชพ้ลงังานของระบบการผลติทีม่อียูโ่ดยใชม้าตรการทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ
ในสภาพแวดลอ้มการจ าลองกอ่นทีจ่ะน าไปใช ้
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เครือ่งมอืชว่ยในการวเิคราะหเ์พือ่หาแนวทางในการปรบัปรุง

• เอาตพ์ุตกราฟิกส าหรบัการวเิคราะหป์รมิาณงานการใชท้รพัยากรการตรวจจบัคอขวดอตัโนมตัิ

ไดอะแกรม Sankey และแผนภมูแิกนต ์
• เคร ือ่งมอืวเิคราะหต์น้ทนุการผลติตอ่ชิน้ (Cost Analyzer)
• เคร ือ่งมอืวเิคราะหพ์ลงังานส าหรบัการค านวณและเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน

• การสรา้งภาพออนไลนแ์ละภาพเคลือ่นไหว 3 มติติามรูปแบบ JT มาตรฐาน ISO
• การออกแบบการทดลองเพือ่หาทรพัยากรป้อนเขา้ทีต่ ่าทีส่ดุ เพือ่เป้าหมายในการไดจ้ านวน
ผลผลติทีส่งูทีส่ดุ

• การหาล าดบัการวางแผนงานทีด่ทีีสุ่ด ตน้ทนุต ่าทีส่ดุ ระยะเวลาสง่สัน้ทีส่ดุโดยใช ้Genetic 
Algorithm
• รองรบัการเชือ่มตอ่กบัฐานขอ้มูลภายนอกไดห้ลากหลาย เชน่ActiveX, CAD, Oracle SQL, 
ODBC, XML, Socket, OPC และอืน่ ๆ 
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สายการผลติและกระบวนการผลติ เหลา่นีส้ามารถท าไดผ้่านไลบราร ีเ่ชงิวตัถทุีม่ปีระสทิธภิาพ

และความสามารถในการสรา้งแบบจ าลองทีช่ว่ยใหคุ้ณสรา้งและบ ารงุรกัษาระบบทีซ่บัซอ้นสงู รวมถงึ

กลไกการควบคุมขัน้สงู อนิเทอรเ์ฟซผูใ้ชเ้มนูรบิบอ้นทีใ่ชง้านง่ายตามแนวของ Plant Simulation
เป็นไปตามมาตรฐานของ Microsoft Windows ท าใหง้่ายตอ่การท าความคุน้เคย และเพิม่ผลผลติ

อยา่งรวดเรว็ แบบจ าลองสถานการณส์ามารถสรา้งไดอ้ยา่งรวดเรว็ โดยใชส้ว่นประกอบจากไลบราร ี

วตัถขุองแอปพลเิคชนัทีพ่รอ้มใชง้าน กบักระบวนการทางธรุกจิโดยเฉพาะ เชน่กระบวนการประกอบ

หรอืกระบวนการผลติตวัถงัรถยนต ์ หรอืกระบวนการผลติอาหาร ผูใ้ชส้ามารถเลอืกจากทรพัยากร
ทีก่ าหนดไวล้ว่งหนา้ รายการสัง่ซ ือ้ แผนการด าเนินงาน และก าหนดการควบคมุการไหลของขอ้มูล

และชิน้งาน ดว้ยการเพิม่เตมิไลบรารดีว้ยเคร ือ่งจกัรหรอือปุกรณข์องคณุเอง เราสามารถน าเอา

ประสบการณด์า้นวศิวกรรมการปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดส าหรบัการศกึษาจ าลองเพิม่เตมิการจ าลองที่

ซบัซอ้น และมรีายละเอยีดสามารถจดัการท าความเขา้ใจ และดแูลรกัษาไดด้กีวา่เคร ือ่งมอืจ าลอง

แบบทัว่ไปโดยใชข้อ้ไดเ้ปรยีบของ Tecnomatix Plant Simulation
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การจ าลองและวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของระบบ

แบบจ าลองสถานการณโ์ดย Plant Simulation ถกูน ามาใชเ้พือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท างาน ลด

ปัญหาคอขวด และลดการท างานในกระบวนการ แบบจ าลองน้ันค านึงถงึห่วงโซอ่ปุทานทัง้ภายใน และ

ภายนอกทรพัยากรการผลติ และกระบวนการทางธรุกจิทีช่ว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะหผ์ลกระทบของ

รปูแบบการผลติทีแ่ตกตา่งกนั การวเิคราะหท์างสถติกิราฟ และแผนภมูแิสดงการใชป้ระโยชนจ์าก

บฟัเฟอรเ์คร ือ่งจกัรและบุคลากร คณุสามารถสรา้งสถติิ และแผนภมูติามตอ้งการเพือ่รองรบัการ

วเิคราะหแ์บบไดนามกิของพารามเิตอรป์ระสทิธภิาพรวมถงึภาระงาน การแบ่งเวลาของแตล่ะกจิกรรม

อยา่งชดัเจน เชน่วา่งงาน ซอ่มบ ารงุ การควบคมุเคร ือ่งจกัร เวลาทีใ่ชใ้นการ ผลติ จดัเก็บ ขนสง่ และ
ปัจจยัประสทิธภิาพหลกัๆ
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การสรา้งภาพจ าลอง
นอกเหนือจากมุมมองแบบจ าลอง 2 มติทิีม่ปีระสทิธภิาพสงูของ Plant Simulation สามารถ

แสดงการจ าลองใหเ้ห็นในสภาพแวดลอ้มเสมอืนจรงิ 3 มติโิดยใชไ้ลบรารทีีส่รา้งส าเรจ็ไวแ้ลว้ โดย

ขอ้มูลการออกแบบคอมพวิเตอร ์ (CAD) ผลลพัธท์ีไ่ดน้ั้นเป็นแบบจ าลอง 3 มติเิสมอืนจรงิซ ึง่มี

การซงิโครไนซต์ลอดเวลากบัเคร ือ่งจกัรจรงิ ชว่ยใหคุ้ณมคีวามยดืหยุน่ในการเลอืกวธิกีารสรา้ง
ภาพทีเ่หมาะสม Plant Simulation รองรบัรปูแบบขอ้มูล JT ™ ส าหรบัการสรา้งแบบจ าลอง 3 

มติ,ิ มาตรฐานองคก์รมาตรฐานสากล (ISO) และเทคโนโลยโีมเดลโดยตรงของ SIEMENS PLM
Software ซึง่ชว่ยใหก้ารโหลดทีม่ปีระสทิธภิาพและการสรา้งภาพเสมอืนจรงิของแบบจ าลอง 3 

มติขินาดใหญ่
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แสดง เมนูรบิบอ้นทีใ่ชง้านง่ายและเคร ือ่งมอืวเิคราะหช์ว่ยใหป้ระเมนิการใชพ้รพัยากรตา่งท าใหส้ะดวก 
รวดเรว็ มคีวามแม่นย าสงู

คุณคา่ทีไ่ดร้บัการพสูิจนแ์ลว้จากทัว่โลก



12
www.dtm-thailand.com

 3 - 6 % savings on investment
(VDI, Association of German Engineers)

 Cost / benefit ratio > 1: 12 
(Plant Simulation customer 
questionnaire)

 15 - 20 %  productivity increase of 
existing systems

 5 - 20 %  reduced cost of new systems

 20 - 60 %  decreased throughput time 
and inventory

Average savings found in European 
market survey

จากการสอบถามผูใ้ชง้าน Tecnomatix Plant Simulation จ านวน 600 ผูใ้ชง้าน มากกวา่ 200 

รายทีบ่อกวา่ ลงทนุ 1 เทา่ตวัจะไดก้ าไรคนืมา 12 เทา่ และคุม้ทุน (Average ROI time) ภายใน 8 
เดอืน ยกตวัอยา่งเชน่บรษิทั Electrolux สามารถประหยดัเงนิลงทนุไดถ้งึ 2 million USD ใน

โครงการ “One greenfield Project” ในสว่นของการล าเลยีงในกระบวนาการผลติ สามารถลด

ขนาดสายพานล าเลยีงลงได ้15% ท าใหส้ามารถลดเงนิลงทนุไดถ้งึ 10% ของเงนิลงทุนทัง้หมด

ตวัอย่างเชน่ในกระบวนการผลติ Oil Cooler Production สรุปผลไดด้งัตอ่ไปนี้

สามารถเพิม่ประสทิธภิาพของทัง้กระบวนการได ้35% ลดคา่ใชจ้า่ยทีอ่ยู่ในรปูแบบสนิคา้ระหวา่งกระบวนการ
(WIP) ได ้814,000 บาท/วนั ลดเวลาการผลติท าใหส้ง่มอบสนิคา้ไดเ้รว็ขึน้ 66%


