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4. การวิ จยั และพัฒนา
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการวิจยั และการพัฒนาเพื่อ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยังยื
่ น โดย
บริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนาด้านกระบวนการผลิต การตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของสินค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสุงสุด
4.1 การพัฒนาด้านกระบวนการผลิ ต
กลุ่มบริษัทฯ ดาเนินการพัฒนาทัง้ ด้านกระบวนการผลิตโดยใช้ระบบการควบคุมและบริหารจัดการด้วยระบบ
อัตโนมัติ (Automation and Monitoring System) และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต โดยมุ่งเน้นเครื่องจักรที่ทนั สมัย มี
ประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียเป็ นสาคัญ ซึง่ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอดีตทีส่ าคัญสามารถสรุปได้ดงั นี้
รายละเอียด
ระบบควบคุมและบริหาร
จัดการด้วยระบบอัตโนมัติ

Automation and Monitoring System
เป็ น เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อ ให้
กระบวนการผลิต มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
ทัง้ ยังสามารถประมวลผล วิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างรวดเร็ว
ซึง่ แตกต่างจากโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบรายอื่นทีย่ งั คงใช้
ระบบเดิม คือการควบคุมการทางานด้วยคนงาน ซึง่ การ
ควบคุม ตรวจสอบ และการวิเคราะห์การผลิต ทาได้ยาก
และช้ากว่า ซึ่งส่งผลต่ อ ประสิทธิภาพการผลิตที่ต่ ากว่า
รวมถึงอาจเกิดการสูญเสียการผลิตที่มากกว่า เพราะไม่
สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทนั ท่วงที
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รายละเอียด
เครื่องจักรในกระบวนการผลิต Oil Separator (เครื่องแยกนามันปาล์มดิบ)
เป็ นเทคโนโลยีพเิ ศษในการแยกน้ามันปาล์มดิบจาก
สิง่ เจือปนได้อย่างรวดเร็วกว่า 5 เท่าจากเครื่องแบบเดิม
ทาให้ลดเวลาในกระบวนการผลิตลงอย่างมาก ทัง้ ยังทา
ให้ได้น้ามันปาล์มดิบทีม่ คี ุณภาพดีขน้ึ
Empty Bunch Press
โรงสกัดน้ามันปาล์มดิบโดยทัวไปจะไม่
่
มกี ารหีบน้ามัน
ปาล์มจากทะลายปาล์มเปล่า แต่บริษทั ฯมีการนาเครื่อง
หีบทะลายปาล์มเปล่ามาใช้ เพื่อดึงน้ามันปาล์มดิบทีค่ ง
ค้างในทะลายปาล์มเปล่ากลับเข้าสูก่ ระบวนการผลิตให้
มากทีส่ ดุ ทัง้ ยังลดการสูญเสียจากการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
Tipper (เครื่องเทกระบะปาล์ม)
เป็ นเครื่องทีช่ ่วยในการเทปาล์มทีผ่ ่านการอบฆ่าเชือ้ ออก
จากกระบะปาล์มเพื่อเข้าสูข่ นั ้ ตอนต่อไป เป็ นเทคโนโลยี
ทีท่ าให้กระบวนการผลิตเร็วขึน้ ทัง้ ยังปลอดภัยกับ
พนักงาน เมื่อเทียบกับระบบเครนของโรงสกัดน้ามัน
ปาล์มเดิม
Undertow System
ระบบการเคลื่อนย้ายกระบะปาล์มในกระบวนการผลิต
ด้วยราง ทาให้ทางานได้เร็วขึน้ ทัง้ ยังปลอดภัยกับ
พนักงาน และเป็ นการควบคุมการทางานด้วย Joystick
ของระบบ Automation ทาให้การบริหารจัดการด้าน
ระบบขนย้ายทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบตรวจสอบ

Near Infrared Spectrometer (NIR)
ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ามันปาล์มดิบและเมล็ดใน
ปาล์ม ทีใ่ ช้เวลาประมวลผลเพียงแค่ 1 นาที เมื่อเทียบกับ
การประมวลผลแบบเดิมทีใ่ ช้เวลาถึง 3 - 4 ชัวโมง
่ ซึง่
หากพบสิง่ ผิดปกติเกิดขึน้ บริษทั ฯสามารถแก้ไขปญั หา
ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา ทัง้ ยังช่วยลดความผิดพลาด
ทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการผลิตได้เป็ นอย่างดี
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4.2 การวิ จยั และพัฒนาการจัดหาวัตถุดิบสาหรับการผลิ ตน้ามันปาล์มดิ บ
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดหาผลปาล์มทะลาย ซึง่ เป็ นวัตถุดบิ หลักสาหรับกระบวนการผลิตของ
โรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้มุ่งเน้นทีจ่ ะพัฒนาระบบการดูแลเกษตรกรรายสาคัญผูท้ จ่ี าหน่ ายผลปาล์ม
ทะลาย ทาให้มคี วามสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบันทึกข้อมูลการรับซื้อ ผลปาล์ม
ทะลาย แต่ละราย คือ ระบบ VCB ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาเพื่อบริษทั ฯโดยเฉพาะ ทาให้สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อการวิเคราะห์
กลยุทธ์รกั ษาความสัมพันธ์ต่างๆ ได้อย่างมากมาย เช่น ระบบจะแจ้งเตือนงวดการตัดผลปาล์มทะลาย ของเกษตรกร เพื่อให้
สามารถติดตามการตัดปาล์มได้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในอดีตทีผ่ ่านมาบริษั ทฯ ไม่เคยประสบปญั หาการขาดแคลนวัตถุดบิ
อย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ ยังมีความน่าเชื่อถือในการรับซือ้ ผลปาล์มทะลายทีด่ ี
4.3 การวิ จยั และพัฒนาระบบบริหารงานซ่อมบารุงและเครือ่ งจักร
บริษทั ฯ เห็นความสาคัญของความต่อเนื่องของกระบวนการผลิต และการลดค่าใช้จ่ายของงานซ่อมบารุงอันเกิดจาก
เครื่องจักรทีม่ ปี ญั หา จึงพัฒนาระบบบริหารงานซ่อมบารุงเครื่องจักร (Preventive Maintenance) งานบริหารอะไหล่คงคลัง
และการจัดซือ้ อย่างมีระบบ เพื่อเกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนงานสนับสนุนของกระบวนการผลิตของ
โรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ และโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของกลุม่ บริษทั ฯ
4.4 การวิ จยั และพัฒนาโครงการสวน - โครงการน้าหยด
โดยปกติแล้ว เขตปลูกปาล์มน้ ามันทัวไปของประเทศไทยจะมี
่
ช่วงขาดน้ าฝนโดยประมาณ 2 ถึง 4 เดือนต่อปี
บริษทั ฯ จึงได้พฒ
ั นาระบบน้าหยดให้กบั สวนปาล์ม เพื่อลดผลกระทบของผลผลิตปาล์มทีล่ ดลงในช่วงแล้งดังกล่าว ส่งผลให้
ผลผลิตปาล์มสดเพิม่ ขึน้ ประมาณ ร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 20 ต่อปี นอกจากนี้แล้วระบบชลประทานน้าหยดยังเป็ นระบบการให้
น้ าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพการให้น้ าสูงสุด เมื่อเทียบกับการให้ระบบชลประทานแบบอื่นๆเนื่องจากช่วยลดอัตราการ
ระเหยของน้ าบริเวณผิวดินใต้โคนปาล์มได้ดี สามารถกระจายน้ าให้เหมาะสมพอดีกบั บริเวณรากปาล์มได้ดชี ่วยลดการ
สูญเสียน้าจากการไหลออกนอกเขตรากปาล์ม ทัง้ ยังช่วยให้สะดวกต่อการปฏิบตั งิ านในแปลงปาล์มน้ ามัน เนื่ องจากมีขนาด
เล็กกระทัดรัดไม่กดี ขวางการทางาน การกาจัดวัชพืช และการเก็บเกีย่ วอีกด้วย
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