ระบบปฏิบัติตกิ ารการผลิต (MES) และะการเชื่อมโยงข้อมูลเครื่องงจักรเรียลไทมม์ โดย บุญลือ บุญคง
บ วกันอย่างมมากเพื่อแก้ปญ
ัญหาด้านทรัพยากรการผลิ
ย
ต และการ
ปัจจุบันอุตสสาหกรรมการผผลิตมีการปรับตั
ลดต้นนทุนการผลิต ใในขณะที่ความมต้องการของงลูกค้ามีความซับซ้อนมากขึขึ้น เช่น เปลี่ยนรุ
น ่นสินค้าบ่อย สั่งซือ้
ครั้งละะจํานวนน้อย เป็นต้น ดังนั้นผู
น ้ผลิตจะต้องงหาแนวทางตต่างๆเพื่อจัดกาารและวางแผนนการใช้ทรัพยยากรที่มีอยู่
ให้เกิดดประสิทธิภาพพและคุ้มค่ามาากที่สุด (Optimization) แลละตอบสนองคความต้องของงลูกค้าเหล่านี้ได้
ไ โดย
ปัจจัยยหลักของแนววทางต่างๆจะต้ต้องมีการเก็บรวบรวมและเช
ร
ชื่อมโยงข้อมูลลการผลิตที่มปีประสิทธิภาพและ
เรียลไไทม์ ตลอดจนนการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว ทุทกที่ทุกเวลา เพื่อการตัดสินใจทีท่ ันต่อ สสถานการณ์ ลลดเวลาใน
การดําเนินการด้านเอกสาร
น
การเชื่อมโยงข้อมมูลจากสายกาารผลิตหรือเครืรื่องจักรแบบเเรียลไทม์ และะนําข้อมูล
เหล่านนั้นมาดําเนินกการด้านต่างๆ ทั้งด้านการจัดั การการผลิต คุณภาพผลิิตภัณฑ์ และกการซ่อมบํารุงรัรกษา ได้
อย่างมีมีประสิทธิภาพพนั้น ได้แก่ รระบบปฏิบัตกิ ารการผลิต (M
Manufacturinng execution systems : MES)

คํคานิยามระบบบ MES
“Manufactturing executtion systems (MES) are coomputerizedd systems useed in manuffacturing,
to traack and docuument the trransformatioon of raw maaterials to finnished goods
ds. MES providdes
inform
mation that helps manuf
ufacturing deecision makeers understannd how curreent conditionns on the
plantt floor can be
b optimizedd to improve production ooutput. MES works in reaal time to ennable the
contrrol of multiple elements of the production proceess (e.g. inpuuts, personneel, machines and
suppoort services)..”

ที่มา: httpss://en.wikipeedia.org/wiiki/Manufaccturing_exeecution_sysstem
ระบบปฏิบัตติิการการผลิต (Manufactuuring execution systemss : MES) เป็นระบบคอมพิววเตอร์และ
ซอฟต์ต์แวร์ที่ใช้จัดการกระบวนกาารผลิต เพือ่ ติดดตามกระบวนนการผลิตตั้งแต่
แ วตั ถุดิบตลออดกระบวนการจนเป็น
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ระบบ MES จะรวบรวมข้อมู
อ ลสถานะกาารผลิตแบบเรีรียลไทม์เพือ่ สนนับสนุนการตัดั สินใจที่จะ
ปรับกการผลิตให้ได้ปประสิทธิภาพสูสูงสุด โดยข้ออมูลมีหลายองค์ประกอบขอองกระบวนการรผลิต เช่น อินพุ
น ท
บุคลาากร เครือ่ งจักร และงานบริการสนับสนุนต่างๆ

บบทบาทหน้าทีข่ องระบบ M
MES
1. การจัดกาารโครงสร้างแลละองค์ประกออบของผลิตภัณ
ณฑ์ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณ
ณฑ์ (Product lifecycle)
2 การจัดตาารางการผลิต (Productionn schedulingg)
2.
3 การดําเนินการผลิต (OOrder executtion and dispatch)
3.
4 การเก็บข้อมูลการผลิตและการจัดกาารเวลาหยุดขอองเครือ่ งจักร(( Downtime managemeent)
4.
เพื่อการวิเคราะห์ประสิสิทธิผลโดยรวมมของเครื่องจักกร (Overall equipment effectiveneess : OEE)
5 การจัดกาารด้านคุณภาพพผลิตภัณฑ์ ( Product Quuality) และกาารควบคุมกระะบวนการทางสสถิติ (SPC)
5.
6 การติดตาามและสอบย้ออนกลับวัสดุแลละผลิตภัณฑ์ (Materials trrack and traace)
6.
จากบทบาทและหน้าทีข่ อองระบบ MES จึงมองได้ว่าเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบบการ
จัดการททรัพยากรองค์ค์กร (Enterprrise resourcee planning : ERP) และระะบบ Supervissory control and
data acquisition (SSCADA) or process
p
conttrol เพื่อรวบรรวบข้อมูลการรผลิตสู่ระบบกการจัดการแบบบเรียลไทม์
ดังรูป
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การเชื่อมโยยงข้อมูลระหวว่างระบบ MES
ES ERP และ Plant Floorr

ระดับขอองการจัดการ อ้างอิงตาม IISA Level [ISSA S95-1]
ที่มา: Heeiko Meyer ; Manufacturing Executiion Systemss Optimal Design, Plannning,and Depployment
ประโยชนน์ทสี่ ถานประกอบการจะได้ด้รับจากการปประยุกต์ระบบบ MES
1. กการเพิ่มผลิตภภาพในการผลิลิต (Productivity Improovement)
ข้อมูลเรียลไทม์จะถูกบันทึกและใช้ร่วมกกับแผนกต่างๆๆทั่วทั้งองค์กรรการผลิต ตัวออย่างเช่น การรบันทึก
ข้อมูลเรีรียลไทม์เกี่ยวกกับค่าใช้จ่ายทีที่เกี่ยวข้องกับ แรงงาน การรใช้เครือ่ งจักร วัสดุเศษซากก (scrap) และการ
บํารุงรักษา
ก ข้อมูลเหลล่านี้จะสามารรถนําไปประเมิมินโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงเพื่อกําหนดว่ากิจกรรมใดๆๆ ที่ไม่เป็น

ประโยชชน์และสามารรถหาแนวทางปปรับปรุงประสิสิทธิภาพได้ ดดังนั้นระบบ M
MES จะช่วยใหห้ขอ้ มูลที่ถูกต้ออง ในเวลา
ที่เหมาะะสมกับผู้ใช้งาน นอกจากนีนี้การรวบรวมขข้อมูลนีช้ ่วยลดดข้อผิดพลาดของมนุษย์ซึ่งชช่วยลดเวลาและ
ค่าใช้จ่าายในการแก้ไขข้
ข อผิดพลาดเเหล่านี้ได้อีกด้ววย

การจัดตารางการผลิต
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การแสดงกาารวัดประสิทธิผลโดยรวมขอองเครือ่ งจักรแแบบ Real Tim
me ทําให้สามมารถเห็นจุดทีต่ อ้ งทําการ
ปรับปรุงได้้ชดั เจน และมีมีประสิทธิภาพพ

2. กการลดต้นทุนนการผลิต (Reeducing prooduction coosts)
ประโยชน์ทสี่สถานประกอบบการจะได้รับจากการประยุยุกต์ใช้ระบบ M
MES คือการลลดต้นทุนการดดําเนินงาน
ของบริษัษทได้อย่างมาาก โดยเฉพาะด้านเอกสาร ซอฟต์
ซ แวร์จะชช่วยขจัดกิจกรรรมทีต่ อ้ งใช้กรระดาษ จึงทําใให้ลด
ค่าใช้จ่าายด้านเอกสารรและกระดาษษลงได้มาก ทั้งงนี้ค่าใช้จ่ายไมม่เพียงแค่ค่ากรระดาษแต่ยังรรวมถึง ค่าใช้จา่ายในการ
จัดการเเอกสาร เช่น การเก็
ก บรักษา พื้นที่ในการจัจัดเก็บ การสูญ
ญหายและเสียยหายของเอกสสาร เป็นต้น ความ
ค
รวดเร็วใในการค้นหาข้ข้อมูล และการจัดทํารายงาานต่างๆ
3. กการควบคุมคุณภาพที่ดี (qquality conttrol)
ระบบ MESS ช่วยเพิ่มควาามยืดหยุ่นและะความสามารถในการมองเหห็นตลอดกระบบวนการ อันนําไปสู่
กระบวนนการจัดการคุคุณภาพแบบลูลูปปิด (Closed-loop quallity management proceess) ช่วยให้สามารถ
ส
จัดการกกระบวนการแและระบบรายงานได้อย่างคล่องตัวและรววดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยการรวบบรวมข้อมูลเรียลไทม์ ทํา
ให้การจัจัดตารางและววางแผนการผลิตที่ง่ายและมีมีประสิทธิภาพพยิ่งขึ้น

การคววบคุมกระบวนนการทางสถิติ (SPC)
4. กการปฏิบัติตามข้อกําหนดขของลูกค้า
ระบบ MES ช่วยให้สามารรถตรวจสอบข้ข้อผิดพลาดขออง Man, Macchine, Method, Measureement,
Material (5 Ms) ได้ออย่างรวดเร็วแและมีประสิทธิภาพ สถานนประกอบการที่ประยุกต์ใช้ระบบ
ร MES สสามารถ
ป้องกันนและหลีกเลี่ยงงข้อผิดพลาดเเหล่านีใ้ นระหวว่างกระบวนกการทําให้ช่วยลลดต้นทุนการผผลิต และ ป้องงกันความ
เสียหายยที่จะเกิดขึ้นไดด้ทันท่วงที ทําให้
า กระบวนกการผลิตเป็นไปปตามข้อกําหนนดของลูกค้าแและตรวจสอบบได้ง่าย ช่วย
ส่งเสริมมแนวคิดการจัดั การวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Liffecycle Mannagement : PLM)
P ให้เป็นจจริงได้
ผลจากการปประยุกต์ใช้งานนระบบ MES ในระยะสั้น ออาจะจะมุ่งเน้นการคิ
น ดผลตออบแทนจากกาารลงทุน
(ROI) เป็ป็นสําคัญซึ่งสามารถวัดผลไได้จากการลดเเวลาการปฏิบัติงาน การลดดต้นทุน การเพิพิ่มผลผลิต แลละการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการททํางาน สําหรรับในระยะยาาวสถานประกออบการจะปฏิบบัติงานอย่างมีมีประสิทธิภาพพและมี
ณภาพเป็นมาตรฐานตามข้ออกําหนดของลูลูกค้า และจะสสร้างความยืดหยุ
ด ่นให้กับ
มาตรฐาาน ทําให้การผผลิตสินค้ามีคุณ
หน่วยงาานที่กํากับดูแลมากขึน้ การรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ท
นี้จึงจะช่
จ วยให้ผู้ผลิตสามารถดําเนิ
เ นงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อเนื่องในอนาคต
ง
เชิญชมกการสาธิตระบบบ MES ภาายในงาน
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