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WHY DO WE NEED IT?

ทําไมเราถึงสร้างเครืองนี

1.To improve the productivity for palm oil
farmers and to stimulate the local economy.
เพือกระตุ้นระบบเศรษฐกิ จการค้ านํามันปาล์ มและ
เศรษฐกิ จท้ องถิ น

ผลิตโดย: กองพัฒนาและจัดการความรูอ
้ งค์ (กจค.)
สํานักดิจท
ิ ัลและสารสนเทศ (สทส.)
สถาบันวิจย
ั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงการอุ ดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจย
ั และนวัตกรรม (อว.)

THE MACHINE CONSISTS
OF 3 MAJOR PARTS

ตั วเครืองประกอบด้ วย
3 ส่วนหลัก คือ

1.Palm feeder set.

2.To reduce the cost of production of palm oil
farmers.

ชุ ดปอนปาล์ มทะลายเข้าระบบ

เพือลดต้นทุนการผลิตชาวเกษตรกรทีแปรรูปปาล์ม
นํามัน

2.Palm bunches thresher set.
ชุ ดอุ ปกรณ์แยกผลปาล์ มออกจากทะลาย

3.To develop the business potential for local
palm oil operators.

3.Empty fruit bunches separator set.

เพือพัฒนาศั กยภาพในการประกอบธุ รกิจให้แก่ผู้
ประกอบการปาล์มน้ามันท้ องถิน

ชุ ดแยกและลําเลี ยงผลกั บทะลายปาล์ มออกจาก
ระบบ

BUILD & TEST

การสร้างและการทดสอบ

PERFORMANCE

ประสิทธิภาพ

It was first built and installed at Rubber Fund
Cooperative at Tambon Mo Thai Amphoe Chiya
Surat Thani Province. Performance testing was
conducted by TISTR and Ester Engineering
Co.,Ltd.

1.Conveying and separating systems were
smooth and reliable.

วว. ได้ ดําเนินการสร้างและติ ดตั งเครืองแยกผล
ปาล์ มออกจากทะลาย ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางโม
ถ่ ายจํากั ด 37/2 หมู่ที 2 ตําบลโมถ่ าย อําเภอไชยา
จังหวัด สุราษฎร์ธานี และมีการทดสอบเครืองแยก
ผลปาล์ มออกจากทะลาย ร่วมกั บ บริษัท เอสเทอร์
เอ็ นจิเนี ยริง จํากั ด

2.Production capacity is 10 tons per hour.

ระบบลําเลี ยงและแยกผลกั บทะลายสามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและราบเรียบไม่มีการสะดุด

เครืองมีกําลั งการผลิ ต 10 ตั นต่ อชัวโมง
3.Reduce the problem of losing palm bunches.
ลดปญหาปริมาณทะลายปาล์ มที เกิ ดการสูญเสียไม่ได้
คุณภาพ

FOR MORE INFORMATION
PLEASE CONTACT US AT
EXPERT CENTRE OF INNOVATIVE INDUSTRIAL ROBOTICS
AND AUTOMATION (INNOROBOT)
CALL CENTER: 0-2577 9300
E-MAIL : TISTR@TISTR.OR.TH

ศูนย์เชียวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์ และเครืองจักรกลอัตโนมัติ วว.
โทรศั พท์ : 0-2577 9300
อีเมล์ : TISTR@TISTR.OR.TH

SOURCE : ข่าวงานวิจย
ั เครืองแยกผลปาล์มออกจากทะลาย
ผลสําเร็จจากการดําเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิมผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน

