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สำหรับการจำลอง และการวิเคราะห เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการผลิต
การบริการ และกระบวนการขนสงภายใน และนอกโรงงาน



SIEMENS Tecnomatix Plant Simulation เปนเคร่ืองมือท่ีเปนนวัตกรรม
ชวยในการจําลอง ระบบการทํางานในลักษณะตางๆ ท่ีหลากหลาย  ต้ังแตการขนสง 
ระบบการผลิต การจัดการจราจร การจัดคิวการทํางาน และการเลือกใชทรัพยากร
ท่ีคุมคา เปนตน โดยชวยใหเราสามารถวิเคราะห และปรับเปล่ียนแกไข ระบบการ
ทํางานตางๆ ใหดีข้ึน โปรแกรมชวยปรับเปล่ียนรูปแบบใหเหมาะสม เพ่ือชวยในการ
วางแผนการผลิต วางแผนการทํางานตามเปาหมาย ประหยัดทรัพยากร ชวยใน       
การหาขอมูล เพ่ือจัดเตรียมทรัพยากร การจัดหาแรงงาน และใชทรัพยากรตางๆ
ท่ีมีอยูให  เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถจําลองต้ังแตความตองการกอนการ 
ตัดสินใจในการทํางานจริง

ประโยชนท่ีไดรับ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน เชน การเพ่ิมประสิทธิภาพการ        
ทํางานเคร่ืองจักร คน พ้ืนท่ีในการผลิต และจัดเก็บทําใหสามารถใช             
เคร่ืองจักรเต็มประสิทธิภาพ

ประหยัดเงินลงทุนในการสรางโรงงาน หรือสายการผลิต

ลดเวลาในการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพปริมาณการผลิต

ขนาดของระบบท่ีเหมาะสมรวมถึงขนาดบัฟเฟอร

ลดความเส่ียงในการลงทุน ลดขอผิดพลาดในการติดต้ัง ดวยการจําลอง
สถานการณ และวิเคราะหกอนจะตัดสินใจดําเนินการจริง



Tecnomatix  Plant  Simulation  สามารถทดลองปรับเปล่ียนคาตางๆ ในสาย    
การผลิต  เชน  ระยะเวลาในการทํางานในแตละสถานี  งานความเร็วของสายพาน            
ลําเลียง,  ขนาดท่ีจัดเก็บสินคาระหวางกระบวนการ (WIP),  พ้ืนท่ีจัดเก็บสินคา,      
การปรับเปล่ียน  เพ่ิมเวลาในการทํางาน  โดยท่ีไมสงผลกระทบตอกระบวนการผลิต
จริง  แตยังสามารถมองเห็นถึงปญหาท่ีจะเกิดข้ึนลวงหนาอีกดวย  ดวยเคร่ืองมือ   
คํานวนทางสถิติ  การแสดงผลในรูปแบบกราฟ  ทําใหประเมินผลลักษณะรูปแบบการ
ผลิตหลายๆ  รูปแบบ  เพ่ือหาใหการตัดสินใจในการวางแผนระบบการผลิตแมนยํา      
มากข้ึน  (Throughput Optimization)  ดวยโมเดลท่ีสรางดวย Plant Simulation  
ทําใหสามารถวิเคราะห  และปรับปรุงระบบการผลิต  แกไขปญหาคอขวดในกระบวน    
การวิเคราะหการใชทรัพยากร  ทําใหสามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดจากการผลิต   
รูปแบบตางๆ กันได

การสรางแบบจําลองเชิงวัตถุตามลําดับช้ัน ซ่ึงมีไลบราร่ี เชน เคร่ืองจักร           
สายพานลําเลียง รถโฟคลิฟท หุนยนต และการเช่ือมตอกับฐานขอมูลภายนอก          
สําหรับการสรางแบบจําลองท่ีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีไม                 
ตอเน่ือง และตอเน่ือง

คุณสมบัติ



ตัวอยางไลบราร่ีท่ีใชในการเขียน Value Stream Mapping (VSM) ซ่ึงเปนเคร่ืองมือสําคัญในระบบการผลิตแบบลีน

บทสรุปซอฟตแวร
Tecnomatix®  Plant  Simulation  ชวยใหสามารถจําลองการสรางภาพ

การวิเคราะห  และการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต  และกระบวนการ
โลจิสติกส  ชวยใหคุณสามารถปรับการไหลของวัสดุการใชทรัพยากร  และโลจิสติกส 
ใหเหมาะสมสําหรับการวางแผนโรงงานทุกอุตสาหกรรม  ในชวงเวลาของการลด  
ตนทุน  และเวลาในการผลิตพรอมกับโลกาภิวัตนท่ีตอเน่ือง  โลจิสติกสไดกลายเปน
ปจจัยสําคัญในความสําเร็จของบริษัท  ความตองการท่ีจะสงมอบตรงเวลา  และตาม
ลําดับ  โดยนําหลักการผลิตแบบลีน  มาปรับใชในการวางแผน  และสรางโรงงาน 
ผลิตสายพันธใหมท่ีย่ังยืน 

การจัดการเครือขายการผลิตท่ัวโลกตองการเกณฑการตัดสินใจท่ีมีวัตถุประสงค 
เพ่ือชวยให ฝายบริหาร ประเมินความเส่ียง และเปรียบเทียบแนวทางอ่ืน ๆ



Plant Simulation ชวยในการสรางแบบจําลองดิจิตอลของระบบโลจิสติกส       
รวมไปถึง Warehouse เพ่ือใหคุณสามารถสํารวจลักษณะของระบบ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบโมเดลดิจิทัล ไมเพียงแตชวยใหผูใชเรียกใชการทดสอบ และ
สถานการณแบบ What-if โดยไมรบกวนระบบการผลิตท่ีมีอยู แตสามารถใชใน
กระบวนการวางแผนไดนานกอนท่ีจะมีการติดต้ังระบบจริง เคร่ืองมือการวิเคราะห
สถิติ และแผนภูมิท่ีกว างขวางชวยให ผู  ใช ประเมินสถานการณการผลิตท่ี        
แตกตางกัน และทําการตัดสินใจท่ีรวดเร็วเช่ือถือไดในระยะแรกของการวางแผน         
การผลิต

SIEMENS Tecnomatix Plant Simulation ชวยคุณ:

ตรวจจับ  และขจัดปญหาท่ีอาจตองใช มาตรการแกไขคาใช จ าย  และ
เวลาในการแกไขในระหวางการทดสอบระบบการผลิต

ลดตนทุนการลงทุนของสายการผลิตใหนอยท่ีสุด โดยไมสงผลกระทบตอ 
ผลผลิตท่ีตองการ

เพ่ิมประสิทธิภาพ และการใชพลังงานของระบบการผลิตท่ีมีอยูโดยใช     
มาตรการท่ีไดรับการตรวจสอบในสภาพแวดลอมการจําลองกอนท่ีจะนําไปใช

เคร่ืองมือชวยในการวิเคราะห
เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง



เอาตพุตกราฟกสําหรับการวิเคราะหปริมาณงานการใชทรัพยากรการตรวจ 
จับคอขวดอัตโนมัติไดอะแกรม Sankey และแผนภูมิแกนต

เคร่ืองมือวิเคราะหตนทุนการผลิตตอช้ิน (Cost Analyzer)

เคร่ืองมือวิเคราะหพลังงานสําหรับการคํานวณ และเพ่ิมประสิทธิภาพการ         
ใชพลังงาน

การสรางภาพออนไลน และภาพเคล่ือนไหว 3 มิติตามรูปแบบ JT มาตรฐาน 
ISO

การออกแบบการทดลอง เพ่ือหาทรัพยากรปอนเขาท่ีต่ําท่ีสุด เพ่ือเปาหมาย  
ในการไดจํานวนผลผลิตท่ีสูงท่ีสุด

การหาลําดับการวางแผนงานท่ีดีท่ีสุด ตนทุนต่ําท่ีสุด ระยะเวลาสงส้ันท่ีสุด   
โดยใช Genetic Algorithm

รองรับการเช่ือมตอกับฐานขอมูลภายนอกไดหลากหลาย เชน ActiveX,     
CAD, Oracle SQL, ODBC, XML, Socket, OPC และอ่ืน ๆ 



สายการผลิต และกระบวนการผลิต เหลาน้ีสามารถทําไดผานไลบราร่ีเชิงวัตถุท่ี    
มีประสิทธิภาพ  และความสามารถในการสรางแบบจําลองท่ีชวยใหคุณสราง  และ            
บํารุงรักษาระบบท่ีซับซอนสูง  รวมถึงกลไกการควบคุมข้ันสูง  อินเทอรเฟซผูใชเมนู    
ริบบอนท่ีใชงานงายตามแนวของ Plant Simulation เปนไปตามมาตรฐานของ            
Microsoft Windows ทําใหงายตอการทําความคุนเคย และเพ่ิมผลผลิตอยาง 
รวดเร็ว แบบจําลองสถานการณสามารถสรางไดอยางรวดเร็ว โดยใชสวนประกอบ 
จากไลบรารีวัตถุของแอปพลิเคชันท่ีพรอมใชงานกับกระบวนการทางธุรกิจ     
โดยเฉพาะ เชน กระบวนการประกอบ หรือกระบวนการผลิตตัวถังรถยนต หรือ
กระบวนการผลิตอาหาร ผูใชสามารถเลือกจากทรัพยากรท่ีกําหนดไวลวงหนา       
รายการส่ังซ้ือ แผนการดําเนินงาน และกําหนดการควบคุมการไหลของขอมูล และ 
ช้ินงาน ดวยการเพ่ิมเติมไลบรารีดวยเคร่ืองจักร หรืออุปกรณของคุณเอง
เราสามารถนําเอาประสบการณดานวิศวกรรมการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับการศึกษา 
จําลองเพ่ิมเติมการจําลองท่ีซับซอน  และมีรายละเอียดสามารถจัดการทําความ
เขาใจ และดูแลรักษาไดดีกวาเคร่ืองมือจําลองแบบท่ัวไปโดยใชขอไดเปรียบของ 
Tecnomatix Plant Simulation

การจําลอง และวิเคราะหประสิทธิภาพของระบบ
แบบจําลองสถานการณโดย Plant Simulation ถูกนํามาใช  เ พ่ือเพ่ิม  

ประสิทธิภาพการทํางาน ลดปญหาคอขวด และลดการทํางานในกระบวนการ            
แบบจําลองน้ันคํานึงถึงหวงโซอุปทานท้ังภายใน และภายนอกทรัพยากรการผลิต 
และกระบวนการทางธุรกิจท่ีชวยใหคุณสามารถวิเคราะหผลกระทบของรูปแบบ
การผลิตท่ีแตกตางกัน การวิเคราะหทางสถิติกราฟ   และแผนภูมิแสดงการใชประโยชน 



จากบัฟเฟอรเคร่ืองจักร และบุคลากร คุณสามารถสรางสถิติ และแผนภูมิตาม         
ตองการ เพ่ือรองรับการวิเคราะหแบบไดนามิกของพารามิเตอรประสิทธิภาพ       
รวมถึงภาระงาน การแบงเวลาของแตละกิจกรรมอยางชัดเจน เชน วางงาน ซอม
บํารุง การควบคุมเคร่ืองจักร เวลาท่ีใชในการผลิต จัดเก็บ ขนสง และปจจัย
ประสิทธิภาพหลักๆ

การสรางภาพจําลอง
นอกเหนือจากมุมมองแบบจําลอง  2  มิ ติ   ท่ี มีประ สิทธิภาพสูงของ

Plant Simulation สามารถแสดงการจําลองใหเห็นในสภาพแวดลอมเสมือนจริง        
3 มิติ โดยใชไลบราร่ีท่ีสรางสําเร็จไวแลว โดยขอมูลการออกแบบคอมพิวเตอร         
(CAD) ผลลัพธท่ีไดน้ันเปนแบบจําลอง 3 มิติ เสมือนจริง ซ่ึงมีการซิงโครไนซตลอด 
เวลากับเคร่ืองจักรจริง ชวยใหคุณมีความยืดหยุนในการเลือกวิธีการสรางภาพท่ี
เหมาะสม Plant Simulation รองรับรูปแบบขอมูล JT™ สําหรับการสรางแบบ        
จําลอง 3 มิติ, มาตรฐานองคกรมาตรฐานสากล (ISO) และเทคโนโลยีโมเดล โดย        
ตรงของ SIEMENS PLM Software ซ่ึงชวยใหการโหลดท่ีมีประสิทธิภาพ และการ  
สรางภาพเสมือนจริงของแบบจําลอง 3 มิติขนาดใหญ



แสดงเมนูริบบอนท่ีใชงานงาย และเคร่ืองมือวิเคราะหชวยใหประเมินการใชทรัพยากรตางๆ ทําใหสะดวก รวดเร็ว มีความแมนยําสูง

คุณคาท่ีไดรับการพิสูจนแลวจากท่ัวโลก

จากการสอบถามผูใชงาน Tecnomatix Plant Simulation จํานวน 600 ผูใชงาน 
มากกวา 200 รายท่ีบอกวา ลงทุน 1 เทาตัวจะไดกําไรคืนมา 12 เทา  และคุมทุน
(Average ROI time) ภายใน 8 เดือน ยกตัวอยาง เชน บริษัท Electrolux          
สามารถประหยัดเงินลงทุนไดถึง 2 Million USD ในโครงการ “One greenfield    
Project” ในสวนของการลําเลียงในกระบวนาการผลิต สามารถลดขนาดสายพาน  
ลําเลียงลงได 15% ทําใหสามารถลดเงินลงทุนไดถึง 10% ของเงินลงทุนท้ังหมด



เพ่ิมยอดการผลิตจากทรัพยากรเดิม 
ไดมากกวา 20%
ล ด ก า ร ล ง ทุ น สํ า ห รั บ ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการไดมากกวา 20%
ลดสินคาระหวางกระบวนการ  และ
สินคาคงคลังไดมากกวา 60%
เพ่ิมประสิทธิภาพของการใชงานของ
พ้ืนท่ีรวมไปถึงขนาดของบัพเฟอร
เพ่ิมการสรางประโยชนของพนักงาน 
วัตถุดิบ เคร่ืองจักร และอุปกรณ
ลดการลงทุนท่ีไมจําเปนดวยการศึกษา
ความเปนไปไดของโครงการ

ตัวอยาง เชน ในกระบวนการผลิต
Oil Cooler Production สรุปผลได ดังตอไปน้ี

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของท้ังกระบวนการได 35% ลดคาใชจายท่ีอยูใน            
รูปแบบสินคาระหวางกระบวนการ (WIP) ได 814,000 บาท/วัน ลดเวลาการผลิต    
ทําใหสงมอบสินคาไดเร็วข้ึน 66%
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