
6 เหตุผล
ท่ีควรเปล่ียนมาใชงาน Solid Edge
มาดูถึงเหตุผลท่ีเคร่ืองมือชวยงานออกแบบของคุณ  ชวยคุณประหยัดเวลา  
และลดตนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ



บทนํา
ปจจุบันนักออกแบบ และวิศวกรมีความตองการท่ีจะสรางสรรคผลงานท่ีดี และมี    

คุณภาพในเวลาอันรวดเร็ว แตความทาทายในการออกแบบกลับมีเพ่ิมมากข้ึน  ท้ังขอ   
จํากัดดานเวลาในการแขงขันพัฒนาผลิตภัณฑ  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมไดท้ังความ  
ซับซอนของรูปแบบผลิตภัณฑท่ีเพ่ิมข้ึน  ความตองการใหมๆ ท่ีถาโถมเขามาในระหวาง
การพัฒนาผลิตภัณฑ ความคาดหวังของตลาดสําหรับผลิตภัณฑใหมท่ีตองดีกวา,       
คุณภาพสูงกวา, ทํางานเร็วกวา และราคาท่ีถูกกวา เปนตน ท้ังหมดน้ียังคงเปน       
แรงกดดันท่ีสงตอมายังนักออกแบบ และวิศวกร และคงปฏิเสธไมไดวา “ เคร่ืองมือในการ
ชวยออกแบบ ” น้ัน คือ หัวใจสําคัญท่ีจะชวยสนับสนุนใหการทํางานประสบความสําเร็จอ
ยางยอดเย่ียม

เพ่ือชวยใหเขาใจถึงความทาทาย การพัฒนาผลิตภัณฑ   เราไดทําการวิจัย  รวมถึงทํา
แบบสอบถามจากนักออกแบบ และวิศวกรในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ัวโลก ในป 2020 ในช่ือวา Lifecycle 
Insights’ 2020 Design Challenges Survey เพ่ือหาผลกระทบของปญหา และนํามาซ่ึงการ 
เปล่ียนมาใชงาน Solid Edge ท่ีมีความสมบูรณแบบ และเช่ือมโยงไปยังการทํางานสวนอ่ืนท่ี
ครอบคลุมทุกดานจาก Siemens Digital Industries Software โดยสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ลดเวลา และลดตนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ

ในเอกสารน้ีจะแบงเปน 6 เหตุผลหลักๆ สําหรับการเปล่ียนแปลงการทํางานจากระบบท่ีทาน  
ใชงานอยู โดยในแตละเหตุผลทางเราจะอธิบายใหเห็นผลกระทบในการทํางานท่ีพบอยูบอยๆ       และ
อธิบายถึงส่ิงท่ีแตกตาง จากความสามารถ และเคร่ืองมือท่ีมีอยูใน Solid Edge 



เหตุผลขอท่ี 1:

ความเปนผูนําดานประสิทธิภาพของการทํางาน Assembly
(Leading-Edge Assembly Performance)

ผลิตภัณฑสมัยใหมจะมีความซับซอนเพ่ิมข้ึน ยังรวมไปถึงจํานวนช้ินสวนท่ีตองมีการ       
เคล่ือนท่ีการออกแบบรูปทรงใหสวยงาม ดึงดูดสายตาผูบริโภค ซ่ึงสงผลใหจํานวนช้ินสวนตอ 
ผลิตภัณฑเพ่ิมมากข้ึน

จากปญหาดังกลาว Solid Edge สามารถชวยตอบสนองการทํางานของช้ินงานท่ีมีสวน
ประกอบ Assemblies จํานวนมากใหสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว ไรรอยตอ และยังมี 
Interface ท่ีใชงานงายซ่ึงจะชวยใหนักออกแบบรับรูไดถึงประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

Lightweight Mode ชวยลดเวลาในการจัดการหนวยความจํา และเปดช้ินงานท่ีมีช้ินสวน       
จํานวนมาก  ซ่ึงชวยใหนักออกแบบทํางานไดรวดเร็วข้ึน  และยังมีเคร่ืองมือ Smart Selection 
Tools ท่ีชวยใหการเลือกช้ินสวนท่ีสัมพันธกันทําไดอยางรวดเร็ว

ย่ิงไปกวาน้ัน Solid Edge ยังมอบประสบการณ
ท่ี ประทับใจสําหรับผูท่ีตองทํางานกับช้ินสวนจํานวน 
มาก (Large Assembly) ใหทํางานไดดีย่ิงข้ึนกับ         
“ เคร่ืองมือคนหาช้ินงานท่ียังไมนํามาแสดงผล ” 
(Inactive Components) โดยการทํางานเช่ือมโยง 
เขากับสวนในการสรางภาพเสมือนจริงของช้ินงาน 
(Photorealistic Rendering) รวมถึงการสรางภาพ
เคล่ือนไหว (Animation) ผลลัพธท่ีได คือ สามารถ
ควบคุมชวงเวลา และลําดับการทํางานท่ีซับซอน     
ไดดีเย่ียม

จากการสํารวจในคร้ังน้ีพบความทาทาย 
สําหรับประสิทธิภาพในการทํางาน Assembly  
ระหวางพัฒนาผลิตภัณฑ ดังน้ี  

• 50% ของผูตอบแบบสอบถามกลาววา  
พวกเขาตองสรางงานใหม  หรือทําซ้ําสําหรับ 
งานสวนน้ี 

• 39% กลาววาเขาตองใชเวลามากกวา   
10 นาที ในการรอเปดไฟลช้ินงาน หรือคํานวณ
คําส่ังในการทํางาน  ซ่ึงขอมูลท่ีกลาวไดบงบอก  
วาเคร่ืองมือออกแบบสวนมากมีปญหาในการ
ตอบสนองการทํางานสําหรับการพัฒนา



การใชงาน Solid Edge ในสวน Assembly ยังมีเคร่ืองมือท่ีชวยอํานวยความสะดวกใน          
การทํางานสําหรับนักออกแบบ เพ่ือเคล่ือนยาย คัดลอก ปรับหมุนทิศทาง ช้ินสวนหลายๆ         
ช้ินไดพรอมกัน ซ่ึงความสามารถเหลาน้ีชวยใหนักออกแบบใชในการวางผังโรงงาน และกําหนด             
ตําแหนงเคร่ืองจักรไดอยางรวดเร็วงายดายโดยสามารถเลือกกําหนดความสัมพันธของ      
Assembly ท่ีสรางข้ึนมาใหมใหเปนกลุมเดียวกันกับช้ินงานเดิม  หรือแยกออกมาเปนกลุมใหม 
ตามความตองการในการใชงานไดอยางคลองตัว 

Survey Says: ในการสํารวจจากผูตอบแบบสอบถามพบวาโดยเฉล่ียตองใชเวลา
มากกวา 20 ช่ัวโมงตอสัปดาห สําหรับการเปดช้ินงาน Assembly โดยรวมไปถึงการ  
คํานวณคําส่ัง และการพบปญหาท่ีบางคร้ังไมสามารถเปดช้ินงานขนาดใหญข้ึนมาได

• 50% ของผูตอบแบบสอบถามตองมีการสรางช้ินงานใหม  หรือทํางานซ้ําจาก       
ปญหาประสิทธิภาพในการทํางานในสวน Assembly   

• 39% ของผูตอบแบบสอบถามแจงวาตองใชเวลาเฉล่ียประมาณคร้ังละมากกวา   
10 นาทีสําหรับการเปดไฟล หรือการคํานวณคําส่ังในสวนของงาน Assembly

เหตุผลขอท่ี 2:

ความรวดเร็วดานเอกสารในงานออกแบบ
(Turbocharged Design Documentation)

สําหรับเอกสารในงานออกแบบในท่ีน้ีจะหมายถึงสองสวนหลักๆ ไดแก ขอมูลแบบ Drawings 
และขอมูล Model-Based Definitions ซ่ึงเปนขอมูลพ้ืนฐานในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ  
และมักจะพบประเด็นปญหาท่ีวิศวกรหลายๆ ทานตองพบเจอ ดังน้ี

จากการทําสํารวจ
• 63% ของผูตอบแบบสอบถาม       

แกไขขอมูล Drawings ดวยโปรแกรม
ออกแบบ 2 มิติ (2D) เพราะงายกวาการ
ใชโปรแกรมออกแบบสามมิติ (3D) ท่ีพวก 
เขาใชงานอยู 

• 37% ของผูตอบแบบสอบถาม 
แจงวาเขาไดรับขอมูลท่ีไมถูกตองสําหรับ       
ช้ินสวนท่ีผลิต เพราะวาขอมูล Drawings  
ไมมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน  ซ่ึงประเด็น 
ดังกลาวไมควรจะมีอยู สําหรับการใช
เคร่ืองมือในการออกแบบสมัยใหม  

ดวยความสามารถของ Solid  Edge ท่ี
จะชวยแกปญหาเหลาน้ี โดยมีเคร่ืองมือ    
อํานวยความสะดวกท่ียอดเย่ียมสําหรับ  งาน
สองมิติ (2D) และสามมิติ (3D) Drawings       
ตามมาตรฐานงานเขียนแบบท่ี นิยมใชกันอยู
ท่ัวโลก อาทิ เชน American National 
Standards Institute (ANSI), American 
Society of Mechanical Engineer 
(ASME), International  Organization 
for Standardization (ISO), German  
Institute for Standardization (DIN), 
Japanese Industrial Standards (JIS), 
UNI, Euro-Asian Council for Standard-
ization (GOST(ESKD)) และ Chinese 
National Standards (GB) ซ่ึงจะชวยให       
ผู ผลิต และซัพพลายเออรท่ีตองทํางาน



รวมกันส่ือสารขอมูลกันไดอยางถูกตอง  และมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี Solid Edge ยังครอบคลุมการใชงานระดับสูง สามารถสรางแบบ Drawings ได
โดยตรง โดยใชเคร่ืองมือการทํางานแบบสองมิติ (2D) แยกอิสระจากขอมูลท่ีไดมาจากช้ินงาน 
สามมิติ (3D) หรือการทํางานท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติไปพรอมๆ กันจากขอมูลท้ังสองสวนก็ยอม       
ไดเชนกัน โดยมีเคร่ืองมือมาตรฐานชวยสรางรูปทรงพ้ืนฐานในรูปแบบสองมิติ (2D) และ             
Drawing Sheets (สําหรับ AutoCAD Layouts) พรอมมุมมองการทํางานในรูปแบบสองมิติ      
(2D) ท้ังน้ีการทํางานจากขอมูลสามมิติ (3D) เต็มรูปแบบก็จะมีเคร่ืองมือท่ีครบถวนคอยรองรับ
ในการทํางานดวยเชนกัน 

สําหรับผูท่ีตองการพัฒนาขอมูลแบบสองมิติ (2D) จากโปรแกรมอ่ืนๆ เชน AutoCAD  ให  
เปนช้ินงานสามมิติ (3D) ก็สามารถนําขอมูลมาใชงานไดอยางรวดเร็วดวยเคร่ืองมือชวยสราง        
รูปทรงท่ีเปนสามมิติ (3D) 

ดวยความสามารถในสวนของ Model-Based Design (MBD) ใน Solid Edge ทําให  
สามารถกําหนดขอมูล Product Manufacturing Information (PMI) ใหเช่ือมโยงไปกับช้ินงาน
สามมิติ ซ่ึงยังรวมไปถึงขอมูลท่ีเก่ียวกับ Geometric Dimensioning And Tolerance (GD&T) 
และสงออกขอมูลในรูปแบบไฟล  3D PDFs ไปยังผูใชอ่ืนๆ ท่ีไมจําเปนตองมีโปรแกรม Solid Edge  
เปดหมุนดูช้ินงานในรูปแบบสามมิติได เพ่ือการส่ือสารขอมูลท่ีดีข้ึน  

Survey Says: ในการสํารวจจากผูตอบแบบสอบถามพบวาโดยเฉล่ียตองใชเวลา
มากกวา 10  ช่ัวโมงตอสัปดาห สําหรับการสรางเอกสารในงานออกแบบ และใชเวลาแกไข
เพ่ิมเติมรายละเอียดอีก 7.6 ช่ัวโมงตอสัปดาหโดย

• 63% ของผูตอบแบบสอบถามแกไข Drawings ดวยโปรแกรมออกแบบสองมิติ    
(2D) เพราะวางาย และรวดเร็วกวาในการทํางานลักษณะเดียวกันดวยโปรแกรมออกแบบ
สามมิติ (3D) ท่ีใชงานอยู 

• 37% ของผูท่ีไดรับขอมูล Drawings พบวาช้ินงานท่ีผลิตไมถูกตองเน่ืองจาก    
Drawings ท่ีไดรับไมไดถูกแกไขใหเปนปจจุบัน 



เหตุผลขอท่ี 3:

เคร่ืองมือในการออกแบบงานโลหะแผนท่ีทรงพลัง และใชงานงาย
(Powerful Intuitive Sheet Metal Design)

ช้ินงานโลหะแผนถูกนํามาใชงานอยางกวางขวางสําหรับผลิตภัณฑประเภทตางๆ  ผูพัฒนา
ผลิตภัณฑในลักษณะดังกลาวตองมีการทํางานสลับกันไปมาระหวางช้ินงานท่ีเปนแผนคล่ี และ    
ช้ินงานท่ีถูกพับข้ึนรูปแลว  และยังจะตองเผชิญกับความทาทายในการพัฒนาช้ินงานโลหะแผน

จากการสํารวจพบวานักออกแบบ และวิศวกร  
จํานวนมากยังคงมีอุปสรรคในระหวางการพัฒนา        
ช้ินงานโลหะแผนโดย 

• 60% ของผูตอบแบบสํารวจยังใชออกแบบ     
รูปทรงของช้ินงานดวยการสรางเสนตรง  และ            
สวนโคงแทนการออกแบบในลักษณะสามมิติ 

• 42%     ของผูตอบแบบสํารวจคํานวณคา 
ความเผ่ือในการยืดของโลหะดวยตนเอง

Nesting หรือการจัดเรียงช้ินงานแผนคล่ี    
ของโลหะแผน ถูกใชงานอยางแพรหลายในสวน  
ของการออกแบบโลหะแผน เพ่ือชวยคํานวณการ 
จัดเรียงช้ินงานใหไดมากท่ีสุดลงในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด
โดย Solid Edge ไดใชอัลกอลิท่ึมท่ีมีประสิทธิภาพ 
ชวยจัดเรียงช้ินงานในพ้ืนท่ีท่ีมีรูปทรงไมเปน 
มาตรฐาน  สําหรับการจัดเรียงตัดวัสดุหลากหลาย
ชนิด เชน ผา หนัง หรืออ่ืนๆ นอกจากน้ันยัง    
อํานวยความสะดวกในดานการคํานวณตนทุน  จาก
เง่ือนไขท่ีหลากหลาย เชน ชนิด ความหนา      
ขนาดของวัสดุ เพ่ือชวยใหนําขอมูลมาตัดสินใจใน
การทํางานไดอยางรวดเร็ว

Survey Says: ในการสํารวจจากผูตอบแบบสอบถามพบวาโดยเฉล่ียตองใชเวลา
มากกวา 7 ช่ัวโมงตอสัปดาห สําหรับการสรางช้ินงานแผนคล่ีโลหะจากช้ินงานท่ีออกแบบ 

• 60% ของผูตอบแบบสอบถามสรางแบบ Drawing  ของงานโลหะแผนดวยการ 
วาดเสน และสวนโคงแทนท่ีการใชงานออกแบบสามมิติ 

• 42% ของผูตอบแบบสอบถามคํานวณคาการยืดตัวของช้ินงานโลหะแผนดวย      
ตนเอง 



เหตุผลขอท่ี 4:

เคร่ืองมือในการสรางช้ินงานสามมิติสําหรับอนาคต
(Next-Generation Modeling)

ปจจุบันขอมูลท่ีใชในข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑมาจากหลายแหลงท่ีมา อยางไรก็ตาม       
นักออกแบบเสียเวลาเปนอันมากในการแกไขช้ินงาน หรือตองสรางข้ึนมาใหมโดยไมมีทางเลือก  
อ่ืนๆ ท่ีดีกวา 

จากการสํารวจพบวาองคกรจํานวนมาก
พบความทาทาย และอุปสรรคในการทํางาน 
กับขอมูลวิศวกรรมยอนรอย (Reverse 
Engineering) จากเคร่ืองสแกนสามมิติ    
ขอมูลสําหรับสงไปยังเคร่ืองพิมพสามมิติ  
และการเตรียมขอมูลสําหรับงานวิเคราะห  ทาง
วิศวกรรม

• 69% ของผูตอบแบบสอบถามแจง   
วาพวกเขาตองสรางช้ินงานข้ึนมาใหมให        
รูป ทรงเหมือนกับขอมูลท่ีไดจากเคร่ืองสแกน   
สามมิติ ไฟลสําหรับสงไปยังเคร่ืองพิมพ        
สามมิติ รวมไปถึงช้ินงานท่ีเตรียมสําหรับ        
วิเคราะหในรูปแบบงาน Finite Element 
Model (FEM) โดยกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเหลาน้ี
ไมได สราง     มูลคาเพ่ิมท่ีจะทําใหเกิดประสิทธิภาพ
ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ 

แตดวยเทคโนโลยี Convergent Modeling ท่ีมีใน Solid Edge ชวยใหสามารถเอาชนะความ 
ทาทายเหลาน้ี ดวยการทํางานรวมกันระหวางเคร่ืองมือออกแบบสามมิติอันทรงพลังกับขอมูล 
ในรูปแบบ Mesh และ Triangle-Based ทําใหสามารถนําขอมูลเหลาน้ีจากระบบอ่ืนๆ  ไมวาจะ      
เปนขอมูลท่ีไดจากเคร่ืองสแกนสามมิติ หรือการสรางช้ินงานในรูปแบบ Generative Design   
โดย Convergent Modeling ชวยใหนักออกแบบปรับปรุงความหนาแนนของ Mesh แกไข และ               
ซอมแซมปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ Faceted Geometry หรือแมแตการใชคําส่ังมาตรฐานในการสราง 
รูปทรงนํามาใชปรับปรุงช้ินงานได เชน การเจาะรู การลบมุม การตัดเน้ือ หรือการเพ่ิมเน้ือ 
เปนตน ซ่ึง ความสามารถเหลาน้ีจะชวยใหไมตองสรางช้ินงานข้ึนใหม เพ่ิมประสิทธิภาพในข้ันตอน
การออกแบบ  และยังชวยใหการทํางานในข้ันตอนตางๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ เปนไปไดอยาง
ราบร่ืน ต้ังแตงานออกแบบ (CAD) งานวิเคราะหทางวิศวกรรม (CAE) และงานดานการผลิต 
(CAM)

Solid Edge ยังชวยใหนักออกแบบบรรลุเปาหมายได โดยใชประโยชนรวมกันระหวาง        
Boundary Representation (B-rep) Modeling และ Facet Modeling  สองเทคโนโลยีท่ี         
ใชในการสรางรูปทรงสามมิติถูกนํามาทํางานรวมกันได ดวยเทคโนโลยีของ Parasolid ซ่ึงเปน



Geometry Engine Kernel ท่ีถูกนํามาใชงานใน Solid Edge โดย Parasolid เปน Geometry 
Engine Kernel ท่ีมีการใชงานอยางแพรหลายมากท่ีสุดในอุตสาหกรรม และยังเปนเทคโนโลยี 
ของบริษัท Siemens เชนเดียวกันอีกดวย 

Survey Says: ในการสํารวจจากผูตอบแบบสอบถามพบวาโดยเฉล่ียตองใชเวลา
ประมาณ 8 ช่ัวโมงตอสัปดาห สําหรับการสรางช้ินงานข้ึนใหมแทนการทํางานแกไข Mesh 
Geometry 

• 69% ของผูตอบแบบสอบถามสรางช้ินงานข้ึนใหมโดยใหรูปทรงเหมือนกับขอมูล  
จากเคร่ืองแสกนสามมิติ ขอมูลในการวิเคราะหทางวิศวกรรม หรือไฟลท่ีใชสําหรับสงไป                
ยังเคร่ืองพิมพสามมิติ (STL) 

เหตุผลขอท่ี 5:

เคร่ืองมือสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระดับสูงท่ี
การใชงานไมซับซอน
(High-End Industrial Design Without The Complexity)

การพัฒนาผลิตภัณฑในยุคน้ีส่ิงท่ีขาดไมได คือ  ความคาดหวังดานความสวยงามของ           
รูปทรงของผลิตภัณฑ ไมเวนแมแตผลิตภัณฑประเภทเคร่ืองจักร และอุปกรณตางๆ ภาคธุรกิจ 
จึงจําเปนตองตอบสนองความตองการดานงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ในกรณีท่ี  เปน
องคกรขนาดเล็กอาจเลือกใชการจางนักออกแบบจากภายนอก ซ่ึงอุปสรรคท่ีจะพบ คือ                     
นักออกแบบผลิตภัณฑมักจะใชเคร่ืองมือชวยในการออกแบบท่ีแตกตางกับวิศวกรท่ีตองมาทํา 
งานตอยอด  ซ่ึงจะเปนปญหาคอขวดสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ 

จากการสํารวจพบวาการทํางานระหวางเคร่ืองมือในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ และ เคร่ืองมือออกแบบดานงานวิศวกรรม 
ยังแยกสวนกัน 

• 48% ของผูตอบแบบสอบถามพบความลาชาในการ    
ทํางานเน่ืองจากการนําเขาขอมูล และการนําขอมูลจาก   
เคร่ืองมือการออกแบบผลิตภัณฑมาปรับปรุง 

• 55% ของผูตอบแบบสอบถามระบุวารูปทรงของ            
สินคาท่ีพัฒนาในข้ันตอนสุดทาย แตกตางไปจากรูปทรงใน  
การออกแบบผลิตภัณฑ อีกท้ังยังมีปญหาดานความไม           
ตอ เน่ืองของการออกแบบทางดานความสวยงามของรูปทรง 
และการออกแบบดานวิศวกรรมอีกดวย 



ดวยความสามารถของ Subdivision Modeling ใน Solid Edge ท่ีจะชวยใหนักออกแบบ       
เขาถึงเคร่ืองมือช้ันสูงสําหรับงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ชวยใหสรางสรรค   และ
ควบคุมรูปทรงท่ีมีความซับซอนใหมีความสวยงาม ใชงานสะดวกงายดาย ชวยใหออกแบบ           
ช้ินงานท่ีสวยงามไดสะดวก และรวดเร็ว เปนเคร่ืองมือท่ีใครๆ สามารถเขาถึงไดโดยรวมอยูใน
โปรแกรม Solid Edge ท่ีสําคัญ คือ ไมมีคาใชจายเพ่ิมเติมในการใชงาน

Survey Says: ในการสํารวจจากผูตอบแบบสอบถามพบวาโดยเฉล่ียวิศวกรตองใช   
เวลาประมาณ 9.4  ช่ัวโมงตอสัปดาห สําหรับการนําเขา และปรับปรุงช้ินงานท่ีออกแบบ 
ดวยโปรแกรมออกแบบอุตสาหกรรมรวมไปถึงงานประเภทพ้ืนผิว 

• 48%   ของงานท่ีนําเขามาเกิดความลาชาสําหรับช้ินงานประเภทดังกลาว 
• 55% ของช้ินงานท่ีเปนผลิตภัณฑจริงในข้ันตอนสุดทายมีรูปทรงท่ีแตกตางออก   

ไปกับช้ินงานตนฉบับท่ีถูกออกแบบไว  

เหตุผลขอท่ี 6:

สรางผลการทํางานท่ีดีกวา ดวย User Interface ท่ีชวยจัด
รูปแบบในการทํางานใหเหมาะสม 
(Productivity With Predictive UI)

ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligent (AI)) และ Machine Learning เปนเทคโนโลยีท่ี               
พัฒนาข้ึนอยางรวดเร็ว    มีการนํามาใชงานอยางกวางขวางในวงการตางๆ  ท้ังยังนํามาใชงาน
ในสวนของการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ โดยตองมีการพัฒนาจากผูท่ีมีความรู และ    
ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ซ่ึงเทคโนโลยีเหลาน้ีมีการนํามาวิจัยพัฒนาในบริษัท Siemens และ  
ถูกนํา เขามาใชงานใน Solid Edge เพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูใชงาน ซ่ึงถือวาเปนโปรแกรมดาน  
งานออกแบบตัวแรกๆ ท่ีมีเทคโนโลยีน้ี 

Solid Edge ไดนําเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial intelligent (AI)) และ Machine 
Learning มาเร่ิมใชในการปรับเปล่ียนกลุมคําส่ังใชงานของผูใชงานแตละคนโดยอัตโนมัติ     เพ่ือ
ลดเวลาในการเขาถึงคําส่ังท่ีตองการ   และไมแสดงคําส่ังท่ีไมจําเปนเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีหนาตางการ
ออกแบบโดยระบบจะทําการเรียนรู และจดจําวิธีการ และข้ันตอนการทํางานของผูใชงาน        
คาดเดาคําส่ังท่ีจะถูกนํามาใชงานในอนาคต ซ่ึงจะชวยใหผูใชงานสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเปนการปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยรวม



เปล่ียนมาใชงาน Solid Edge
อยางงายดาย 

ในอดีตเปนเร่ืองท่ีคอนขางยากสําหรับการเปล่ียนการใชงานโปรแกรมชวยงานออกแบบ       
การยายขอมูลงานออกแบบท้ังหมดท่ีเส่ียงตอความเสียหาย หรือไมสมบูรณ การใชเวลาในการ
เรียนรูโปรแกรมใหม รวมไปถึงความคุมคาของประโยชนท่ีจะไดรับ แตในปจจุบันองคกรสามารถ 
ลดปญหาตางๆ เหลาน้ีไปไดดวยการเลือกโปรแกรมใหมท่ีตองการใชงานไดอยางเหมาะสม 

Solid Edge มาพรอมกับเคร่ืองมือสําหรับการยายขอมูลจากโปรแกรมออกแบบเดิม                 
โดยเฉพาะ ซ่ึงชวยทําใหนักออกแบบ และวิศวกรเปดไฟลงานท่ีมีอยูเดิมไดโดยตรงไมวาจะเปน       
ช้ินงานสามมิติ (Parts) งานประกอบ (Assembly) งานแบบสองมิติ (Drawings) รวมถึง                
ขอมูลอ่ืนๆ  ซ่ึงความสามารถน้ีทําใหไมจําเปนตองมีการแปลงขอมูลใหเปนไฟลในรูปแบบมาตรฐาน
กอนจะนําเขามาใน Solid Edge นอกจากน้ันยังมีเคร่ืองมือท่ีใชในการยายไฟลท่ีมีจํานวนมากๆ 
เขามาได (Bulk Migration Tools) สําหรับโปรแกรมออกแบบท่ีใชงานหลักๆ ในทองตลาด       
ยังรวมถึงการรักษาความสัมพันธระหวางช้ินงาน (Parts) งานประกอบ (Assemblies) และงาน
แบบสองมิติ (Drawings) ในระหวางการยายขอมูล ซ่ึงจะเปนตัวชวยเรงใหผูใชงานสามารถ                
ตอยอดใชงานขอมูลเดิมมาทํางานตอเน่ืองใน Solid Edge ผนวกกับการนําความสามารถ         
ของ Solid Edge เขามาใชงานรวมดวย เพ่ือใหการทํางานโดยรวมมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

เรียนรูเพ่ิมเติม
สําหรับการเปล่ียนมาใชงาน Solid Edge 

รากฐานท่ีสําคัญของ Siemens Solid Edge Portfolio เร่ิมมาจากความเปนผูนําสําหรับ 
โปรแกรมออกแบบสามมิติ ซ่ึงชวยใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
โดยอัดแนนดวยเทคโนโลยีท่ีล้ําสมัยท่ีจะชวยในงานออกแบบท่ีมีความหลากหลาย  อาทิ เชน 
Generative Design, Reverse Engineering, Design For Additive Manufacturing  ยังรวม 
ไปถึง Convergent Modeling ซ่ึงชวยใหช้ินงานท่ีถูกสรางในโปรแกรมออกแบบตามปกติ        
(B-Ref) ทํางานรวมกับขอมูลในรูปแบบ Mesh (Facet) ในแบบไรรอยตอ  และเทคโนโลยี       
Synchronous  ท่ีชวยใหการแกไข ออกแบบช้ินงานมีอิสระในการทํางานโดยไมคํานึงถึงท่ีมา ของ 
ขอมูลผสานเขากับความสามารถดาน Electrical Design, Simulation, Manufacturing และ
เคร่ืองมืออ่ืนๆ รวมไปถึงดานการจัดการขอมูลท่ีตองใชทํางานรวมกัน  ชวยใหงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ   ทําไดสมบูรณแบบโดยใชงานไดหลากหลายอุตสาหกรรม 

Solid Edge ยังมีการแบงความสามารถในการใชงานเพ่ือใหเหมาะสมสําหรับการทํางาน       
เปน 4 ระดับ ต้ังแต ระดับเร่ิมตน Design and Drafting จนไปถึงระดับสูงสุดคือ Premium โดย 
ลักษณะ License ท่ีใชงานยังมีใหเลือกตามความตองการใชงานท่ีแตกตางกัน ไมวาจะเปนรูปแบบ
ซ้ือขาด (Perpetual) การเชาใชงานรายเดือนหรือรายป (Subscription Monthly Or Annual)   
รวมถึงสนับสนุนการจัดการ License ในรูปแบบ Could-Based Licensing 
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