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4. การวิจัยและพัฒนา
กลุม บริษั ท ตระหนัก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการวิ จัยและพั ฒ นา โดยมองว า เปน หั ว ใจสํา คั ญ ในการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถความสามารถในการแขงขันของกลุมบริษัทในระยะยาว กลุมบริษัทเนนการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของ
กับการเพาะปลูกออย โดยเล็งเห็นวาออยเปนวัตถุดิบหลักที่สําคัญในการผลิตน้ําตาล และเปนตัวแปรสําคัญซึ่งสงผล
กระทบโดยตรงตอผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท ปจจุบันกลุมบริษัทมีโครงการวิจัยและพัฒนาที่สําคัญ ไดแก
โครงการพัฒนาพันธุออย และโครงการพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตร กลุมบริษัท เชื่อวาโครงการวิจัยและ
พัฒนาจะสงผลดีตอการเพาะปลูกออยของชาวไร และสงผลในเชิงบวกตอการดําเนินการของกลุมบริษัทในระยะยาว
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําตางๆ เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตน ในการพัฒนาโครงการตางๆ ซึ่งเปนการยกระดับความรูและ
ทรัพยสินทางดานปญญาของบริษัทฯ และของประเทศตอไป
4.1 โครงการพัฒนาพันธุออย
พันธุออยที่มีอยูในทองตลาดปจจุบันสวนใหญเปนพันธุออยที่เคยนําเขามาจากตางประเทศ การพัฒนาพันธุ
ออยที่เหมาะสมใหเขากับสภาพภูมิอากาศจึงเปนสิ่งจําเปน ตองใชความรูเทคนิคขั้นสูงในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ
อ อย จึง เปน การยากที่ เ กษตรกรจะทํ า การผสมพัน ธุ ออยเพื่ อ ให ไ ด พัน ธุ ที่ดี ก วา ดว ยตัว เอง บริษั ทฯ จึง ได จัดทํ า
โครงการพัฒนาพันธุออย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงพันธุออยเพื่อใหไดพันธุที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกใน
พื้นที่อีสานตอนลาง
การพัฒนาพันธุออยจะตองใชไมต่ํากวา 5 ป ในการดําเนินงานตั้งแตรวบรวมพอแมพันธุ คัดเลือกพันธุที่
ตองการ และนําไปขยายทอนพันธุเพื่อใหไดจํานวนออยที่เพียงพอสําหรับการนําไปขยายผลใหชาวไรเพื่อทําการ
เพาะปลูกจริง
หลังจากดําเนินการมานานกวาสามป บริษัทฯ สามารถผสมพันธุออยไดมากกวา 7,000 สายพันธุ โดย
บริษัทฯ ทําการผสมทั้งในลักษณะขามสายพันธุ (Cross) และผสมกับตัวเอง (Self) ตารางตอไปนี้แสดงจํานวนพันธุ
ออยที่บริษัทฯ ทําการผสมในชวงปการผลิต 2550/51 และ 2551/52
ปการผลิต

ผสมขามสายพันธุ
(Cross)

ผสมกับตัวเอง
(Self)

รวม
(คู)

พันธุ

2550/51

64

9

73

3,700

2551/52

94

22

116

3,778

2552/53

127

31

158

อยูในระยะชํากลา

ที่มา: บริษัทฯ

บริษัทฯ ไดทําการคัดเลือกออยที่มีลักษณะทางการเกษตรไว 10 พันธุ จากออยที่ทําการผสมพันธุในปการ
ผลิต 2550/51 โดยคัดเลือกสายพันธุที่มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีที่สุด และนําไปทําการทดสอบในพื้นที่สงเสริม
ตางๆ ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็นําเอาเนื้อเยื่อของพันธุออยทั้ง 10 พันธุไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อเพิ่มปริมาณเพื่อให
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ไดทอนพันธุมากพอที่จะใหชาวไรนําไปปลูกได บริษัทฯ คาดวาจะสามารถนําพันธุออยที่ทําการผสมพันธุในปการ
ผลิต 2550/51 ใหชาวไรเพื่อการเพาะปลูกไดในปการผลิต 2556/57
ออยที่บริษัทฯ ทําการผสมพันธุในปการผลิต 2551/52 นั้น อยูในระหวางการคัดเลือกแบบแถว สําหรับออย
ที่บริษัทฯ ทําการผสมพันธุในปการผลิต 2552/53 นั้น อยูในระหวางการผสมพันธุ
บริษัทฯ เชื่อวาหากโครงการพัฒนาพันธุออยประสบผลสําเร็จ จะทําใหผลผลิตตันออยตอไรของชาวไรใน
เขตพื้นที่สงเสริมของบริษัทฯ สูงขึ้น ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ สามารถจัดหาออยในเขตไดมากขึ้น และจะชวยในการจัดหา
ออยของบริษัทฯ ในระยะยาว ลดคาใชจายในการขนสงออยจากนอกเขตของบริษัทฯ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังเชื่อวา
ออยที่ ไ ด จ ากโครงการจะใหคา ความหวานที่ สูงกวา ออ ยที่ช าวไร เ พาะปลู ก กัน ในปจ จุบั น ซึ่ง จะทํา ใหบริ ษัทฯ มี
ประสิทธิภาพในการผลิตน้ําตาลตอตันออยสูงขึ้น และชวยใหฐานะในการดําเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ในระยะยาว
4.2 โครงการพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตร
ปจจุบันปญหาอยางหนี่งของชาวไรออย คือ การขาดแคลนแรงงานในการปลูกและตัดออย ชาวไรออยจึง
จําเปนตองหาเครื่องจักรกลทางการเกษตร เชน รถตัดออย และเครื่องปลูกออย เขามาชวยเพื่อทดแทนแรงงานคน
อยางไรก็ดีเครื่องจักรกลที่มีขายกันอยูในทองตลาดนั้น มีราคาที่แพงกวาที่เกษตรกรชาวไรทั่วไปจะสามารถซื้อได
กลุมบริษัท โดย บจ. จักรกลเกษตร จึงไดมีการพัฒนาเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตรตางๆ โดยเครื่องมือ
ทางการเกษตรที่ บ จ. จั ก รกลเกษตรผลิ ต นั้ น มี ร าคาถู ก และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ก ว า เมื่ อ เที ย บกั บ เครื่ อ งมื อ และ
เครื่องจักรทางการเกษตรที่มีอยูในทองตลาด ซึ่งกลุมบริษัทเชื่อวาเครื่องจักรที่ บจ. จักรกลเกษตร จะชวยลด
คาใชจายและเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกใหแกชาวไร ซึ่งจะสงผลใหมีการเพาะปลูกออยในบริเวณที่ใกลเคียง
กับโรงงานเพิ่มมากขึ้น และชวยในการจัดหาออยในระยะยาวใหแกบริษัทฯ
ปจจุบันโครงการพัฒนาเครื่องจักรและเครื่องมือทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก
4.2.1 โครงการพัฒนารถตัดออยขนาดเล็ก
รถตัดออยที่มีอยูในทองตลาดนั้น ปกติจะเปนรถตัดออยขนาดใหญเกินกวาที่จะเขาไปตัดออยแปลงเล็กที่มี
พื้นที่ไมมากได และมีราคาสูงเกินกวาที่ชาวไรจะสามารถซื้อไดดวยตนเอง นอกจากนั้นรถตัดออยในทองตลาดยังมี
คาใชจายในการบํารุงซอมแซมที่สูงอีกดวย กลุมบริษัทจึงจัดทําโครงการพัฒนารถตัดออยขนาดเล็กเพื่อใหมีขนาดที่
เหมาะสมกับสภาพไรออยในประเทศไทย มีราคาและคาใชจายในการบํารุงรักษาที่ไมสูงเกินไปสําหรับชาวไรออย
ปจจุบันกลุมบริษัทสามารถผลิตรถตัดออยตนแบบเสร็จเรียบรอยแลว

[รูปภาพ]

รถตัดออยที่ผลิตโดยกลุมบริษัท

[รูปภาพ]

รถตัดออยที่ผลิตโดยกลุมบริษัทขณะทําการตัดออย
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กลุมบริษัทวางเปาหมายที่จะผลิตรถตัดออยใหได 50 คัน ภายในระยะเวลา 6 ป โดยจะมีการประเมินผล
ความคืบหนาของโครงการในทุกๆ ป ปจจุบันกลุมบริษัทไดนํารถตัดออยที่ไดจากโครงการไปใชในการใหบริการแก
ชาวไร ในอนาคตกลุมบริษัทจะนํารถตัดออยออกขายใหแกเกษตรกรตอไป
4.2.2 โครงการพัฒนาเครื่องปลูกออย
เครื่องปลูกออยทั่วไปในทองตลาดนั้นจะมีราคาที่สูงเกินกวาที่ชาวไรจะสามารถซื้อได บจ. จักรกลเกษตร จึง
ไดทําการพัฒนาเครื่องปลูกออย โดยทําการพัฒนาใหมีราคาถูกกวาที่ขายในทองตลาด และใหมีความแข็งแรงทนทาน
มากขึ้น ปจจุบัน บจ. จักรกลเกษตร ไดจัดทําเครื่องปลูกออยตนแบบเรียบรอยแลวจํานวน 10 เครื่อง และอยูระหวาง
การทดลองเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขตอไป
รูปตอไปนี้แสดงเครื่องปลูกออยของกลุมบริษัท

[รูปภาพ]

เครื่องปลูกออยที่ผลิตโดยกลุมบริษัท

[รูปภาพ]

เครื่องปลูกออยขณะทําการปลูกออย
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