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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

โครงสรางรายไดของบริษัท
โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ป 2554
ลานบาท รอยละ

ป 2555
ลานบาท รอยละ

31 ธ.ค. 2556
ลานบาท รอยละ

1. รายไดจากการจําหนายน้ําตาล
และกากน้ําตาล
1.1 รายไดจากการขายน้ําตาล
606.81 17.47
899.05 22.87
886.64
ทรายขาวสีรําในประเทศ
1.2 รายไดจากการขายน้ําตาล
146.09
4.20
179.58
4.57
ทรายขาวสีรําตางประเทศ
1.3 รายไดจากการขายน้ําตาล
2,127.71 61.24
2,090.25 53.17
2141.55
ทรายดิบตางประเทศ
1.4 รายไดจากการขาย
299.85
8.63
137.25
3.49
293.59
กากน้ําตาลในประเทศ
รวมรายไดจากการขายน้ําตาลทราย
3,180.46 91.54
3,308.12 80.60
3,321.78
และกากน้ําตาล
2. รายไดจากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
2.1 รายไดจากการขายไฟฟา
39.20
1.13
94.03
2.39
132.62
2.2 รายไดจากการขายปุย
155.39
4.47
228.01
5.80
275.13
2.3 รายไดจากการขายอื่น ๆ
42.33
1.22
259.85
6.61
249.33
รวมรายไดจากธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ
236.92
6.82
581.89 14.80
657.08
57.03
1.64
43.49
1.11
29.93
3. รายไดอื่นๆ*
รายไดรวม
3,474.42 100.00
3,931.52 100.00
4,008.80
หมายเหตุ * รายไดอื่น ๆ ไดแก กําไรจากการขายสินทรัพย หนี้สูญไดรับคืน และดอกเบี้ยรับ เปนตน

2.2

ธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําตาล ดําเนินการโดย BSF

2.2.1

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ

งวด 3 เดือน ป 2557
ลานบาท รอยละ

22.12

213.59

14.25

-

-

-

54.42

422.70

41.95

7.32

150.06

14.89

82.86

786.35

78.05

3.31
6.86
6.22
16.39
0.75
100.00

54.63
82.25
76.49
213.37
7.80
1,007.52

5.42
8.16
7.59
21.18
0.77
100.00

บริ ษั ท โรงงานน้ํ า ตาลบุ รี รั ม ย จํ า กั ด (“BSF”) ได ผ า นการตรวจรั บ รองระบบบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพตาม ISO
9001:2008, มาตรฐานสําหรับระบบริหารคุณภาพ “QMS” (“Quality Management System”) ซึ่งมุงเนนใหมีโครงสรางการ
บริหารเพื่อใหลูกคามีความพึงพอใจสูงสุด, มาตรฐาน “GMP“ (“Good Manufacturing Practice”) มาตรฐานระบบวิเคราะห
อันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม “HACCP” ศาสนาอิสลาม ซึ่งอนุญาตใหมุสลิมบริโภคได เปนตน น้ําตาลทรายที่ BSF
ผลิตไดสามารถจําแนกไดตามประเภทและเกรดของความบริสุทธิ์ของน้ําตาลออกเปน 2 ประเภท ไดแก น้ําตาลทรายดิบและ
น้ําตาลทรายขาวสีรํา
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ตารางแสดงปริมาณการผลิตน้ําตาลทรายของบริษัทจําแนกตามประเภท ดังนี้
ป 2554
ป 2555
ป 2556
งวด 3 เดือน ป 2557
ตัน
รอยละ
ตัน
รอยละ
ตัน
รอยละ
ตัน
รอยละ
น้ําตาลทรายดิบ
131,642.17 73.11
113,167.26 72.27
142,825.69 75.43
31,813.55
73.86
น้ําตาลทรายขาวสีรํา
48,422.95 26.89
43,423.60 27.73
46,511.23 24.57
11,256.55
26.14
180,065.12 100.00
156,590.86 100.00
43,070.10
100.00
189,336.92 100.00
รวม
หมายเหตุ: ในป 2553 โรงงานน้ําตาลทราย ดําเนินการภายใต บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด แตเมื่อเดือน พ.ย. 2554 ไดมีการดําเนินธุรกิจผลิตและ
จําหนายน้ําตาลทรายภายใต บริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย จํากัด
บริษัท
ที่มา:

1. น้ําตาลทรายดิบ
น้ําตาลทรายดิบผลิตจากออยโดยตรง เปนน้ําตาลที่ไดจากกระบวนการผลิตขั้นตนโดยกระบวนการเคี่ยวและตก
ผลึกน้ําตาล โดยมีคาสีสูงกวา 1,500 ICUMSA สีจะมีลักษณะเปนสีน้ําตาลเขม มีสิ่งสกปรกเจือปนสูง ความบริสุทธิ์ต่ํา เปน
เกล็ดใส สีน้ําตาลเขมออนถึงเขม มีความชื้นปานกลาง เกล็ดน้ําตาลจะจับติดกันไมรวน น้ําตาลชนิดนี้ไมสามารถนําไปบริโภค
โดยตรงได ตองนําน้ําตาลไปผานกระบวนการรีไฟนหรือทําใหบริสุทธิ์กอนเพื่อผลิตเปนน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ การขนถายน้ําตาลทรายดิบจะขนถายในลักษณะ Bulk เพื่อจําหนายใหแกลูกคาตางประเทศ
น้ําตาลทรายดิบคุณภาพสูง (High Polarization Sugar) เปนน้ําตาลทรายดิบซึ่งผานกระบวนการทําใหบริสุทธิ์
บางสวนทําใหสีของน้ําตาลเปนสีเหลืองแกมน้ําตาล โดยทั่วไปจะมีคาสีอยูระหวาง 1,000 - 1,500 ICUMSA สามารถนํามา
บริโภคไดโดยตรง ในการจําหนาย BSF จะนําผลิตภัณฑน้ําตาลทรายดิบคุณภาพสูงบรรจุในกระสอบและสงออกไปขาย
ตางประเทศ
2. น้ําตาลทรายขาวสีรํา
เปนน้ําตาลทรายที่ผานกระบวนการทําใหบริสุทธิ์แลว แตไมไดผานกระบวนการลดคาสี ทําใหสีของน้ําตาล
เปนสีทอง มีคาสีไมเกิน 1,000 ICUMSA บริษัทผลิตน้ําตาลทรายขาวเกรด 3 (น้ําตาลทรายขาวสีรํา) คาสี 401-1,000 ICUMSA
ความชื้นรอยละ 0.1 เพื่อจําหนายแกยี่ปว ในบริเวณชุมชน พื้นที่ใกลเคียงในจังหวัดบุรีรัมย และตางจังหวัด โดยมีขนาดบรรจุ
ภัณฑหลายขนาดเพื่อเปนทางเลือกใหแกลูกคา ดังนี้ (ผลการตรวจสอบคุณภาพ)
-

ขนาดบรรจุ 1 ก.ก.
ขนาดบรรจุ 50 ก.ก.
ขนาดบรรจุ 1 ก.ก. ในกระสอบ 50 ก.ก.
ขนาดบรรจุ 500 กรัม
ขนาดบรรจุ 500 กรัม ในกระสอบ 25 ก.ก.
ขนาดบรรจุ 1 ก.ก. ในกระสอบ 25 ก.ก.
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นอกเหนือจากผลผลิตน้ําตาลที่ไดจากการผลิตของโรงงานน้ําตาลแลว โดยทั่วไป ปริมาณออย 14,000 ตัน
BSF จะสามารถผลิตน้ําตาลไดประมาณ 1,500 ตัน และไดผลิตภัณฑผลพลอยไดจากการผลิตน้ําตาล ไดแกกากน้ําตาล
ประมาณ 600 ตัน กากออยประมาณ 3,500 ตัน และกากหมอกรอง ประมาณ 200 ตัน ทั้งนี้ ลักษณะและการนําไปใชประโยชน
ของผลิตภัณฑพลอยได มีรายละเอียดดังนี้
-

กากน้ําตาล (Molasses)

เปนผลพลอยไดจากกระบวนการเคี่ยวน้ําตาล ซึ่งเปนสวนของเหลวที่เหลือหลังจากการแยกเอาผลึก
ของน้ําตาลออกแลวมีลักษณะเหนียวขน สีน้ําตาลเขม องคประกอบสวนใหญเปนน้ําตาลซูโครสที่ไมตกผลึก ในการผลิต
น้ําตาลทรายนั้นจะมีกากน้ําตาลซึ่งเปน ผลพลอยไดเกิดขึ้นประมาณ 40 ถึง 45 กิโลกรัม จากปริมาณออยที่เขาหีบ 1 ตัน
กากน้ํ า ตาลสามารถนํ า ไปใช เ ป น วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต ของอาหารและเครื่ อ งดื่ ม อาทิ การผลิ ต
แอลกอฮอล ยีสต ผงชูรส อาหารสัตว น้ําสมสายชู ซีอิ้ว ซอสปรุงรส เปนตน
ภาพตัวอยางกากน้ําตาล

-

กากออย (Bagasses)

เปนผลพลอยไดจากกระบวนการหีบออย ประกอบดวย ธาตุคารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจนและ
ไนโตรเจน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สามารถใชเปนเชื้อเพลิงไดอยางดี เมื่อนํากากออยไปตากจนแหง จะสามารถใชเปน
เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาได นอกจากกากออยจะใชเปนเชื้อเพลิงแลวยังสามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมกระดาษ ไม
อัด (Fiber Board) แผน Particle board และการผลิตเซลลูโลสได
ภาพตัวอยางกากออย

ปจจุบัน บริษัท บุรีรัมยพลังงาน จํากัด (BEC) บริษัทยอยของบริษัท ดําเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟา
จากชีวมวล ขนาด 9.9 เมกะวัตต โดยใชกากออยเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหแก การไฟฟาสวน
ภูมิภาค (“กฟภ.”) จํานวน 8 เมกะวัตต และใชภายในโรงงาน 1.9 เมกะวัตต สําหรับกากออยสวนที่เหลือจากการใชผลิต
กระแสไฟฟาจะจําหนายไปใหกับโรงงานไฟฟาชีวมวลแหงอื่น ๆ
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-

กากหมอกรอง (Filter cake)

เปนผลพลอยไดจากกระบวนการกรองน้ําออยหลังจากพักใสแลวกากตะกอนจะมีน้ําตาลติดออกมา
พอสมควร มีสารอาหาร เชน โปรตีน และแรธาตุตางๆ สามารถใชในการปรับปรุงดินได เพราะมีความพรุนในตัวจึงชวยการ
กระจายน้ําในดินได นอกจากนี้ยังพบวาสามารถปรับสภาพดินใหรวนซุย มีความเปนกรดลดลง หรือใชแกน้ําที่มีสภาพเปน
กรดได นอกจากกากหมอกรองจะใชเปนปุยแลว ยังสามารถนําไปใชทําอาหารสัตว หรือผลิตกาซชีวภาพได
ภาพตัวอยางกากหมอกรอง

ปจจุบัน BSF มีการจําหนายกากหมอกรองใหแกบริษัท ปุยตรากุญแจ จํากัด หรือ KBF ซึ่งเปนบริษัท
ในเครือน้ําตาลบุรีรัมย ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตปุยตัดตอระหวางปุยอินทรียและปุยเคมี โดยใชกากหมอกรองเปนวัตถุดิบหลักใน
การผลิตปุยอินทรียและจําหนายปุยใหแก BRD เพื่อนําไปสงเสริมแกชาวไรในพื้นที่สงเสริม เพื่อใหชาวไรไดปุยที่มีคุณภาพ
ทําใหผลผลิตตอไรออยสูงขึ้น
ทั้งนี้ ในกระบวนการผลิตน้ําตาลนั้น จะเกิดไอน้ําซึ่งใชประโยชนในการขับเคลื่อนเครื่องจักร รวมถึง
ผลิตไฟฟาจากไอน้ําที่เกิดขึ้น BSF มีกําลังการผลิตไฟฟาจากไอน้ํา 12 เมกะวัตต โดยปจจุบัน สามารถผลิตไฟฟาไดประมาณ
10 เมกะวัตต เพื่อใชภายในพื้นที่บริเวณโรงงานน้ําตาลได ซึ่งเปนการชวยลดตนทุนคาไฟฟา รวมถึงเปนการบริหารทรัพยากร
ที่มีอยูเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
2.2.2

การตลาดและภาวะการแขงขัน

2.2.2.1 กลยุทธในการแขงขัน
กลุมบริษัทมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลมาเปนเวลากวา 50 ป บริษัทได
พัฒนาธุรกิจน้ําตาลทรายอยางตอเนื่อง อาทิ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ เกี่ยวกับ พันธุออย อุปกรณ เครื่องจักรกล
ตางๆ ที่ใชในธุรกิจการผลิตน้ําตาล การสงเสริมการปลูกออย และงานสนับสนุนตาง ๆ เชน ระบบบริการจัดการไรออย เพื่อให
สอดคลองกับวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจ คือ “เปนเลิศดานวิชาการและการจัดการเพื่อสรางความมั่นคงดานผลผลิตและ
สรางชีวิตที่ดีแกชาวไรออย” ซึ่งกลยุทธในการแขงขันที่บริษัทนํามาใช มีดังนี้
 ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกออย
จากขอมูลสถิติพื้นที่เพาะปลูกออยในปการผลิต 2554/55 พบวา พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณออย
เขาโรงงานสูงสุด เนื่องจากมีปริมาณน้ําฝนและสภาพภูมิอากาศเอื้ออํานวยตอการเพิ่มผลผลิตออย โดยเมื่อพิจารณาจากรายงาน
พื้นที่เพาะปลูกออยและผลผลิตปการผลิต 2555/56 พบวา จังหวัดบุรีรัมย มีพื้นที่ปลูกออย 188,946 ไร (คิดเปนลําดับ 7 เมื่อ
เปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สรางผลผลิต เทากับ 11.09 ตัน/ไร
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 ความแข็งแกรงของการวิจัยและพัฒนา ( ดําเนินการโดยบริษัท บุรีรัมยวิจัยและพัฒนาออย จํากัด )
เนื่องดวยแนวคิดที่วา “น้ําตาลสรางจากไร โรงงานเปนเพียงผูสกัดน้ําตาลออกจากออยเทานั้น” ดังนั้น บริษัท
บุรีรัมยวิจัยและพัฒนาออย จํากัด หรือ BRD ซึ่งมีหนาที่สนับสนุนการสงเสริมการปลูกออยจึงถือเปนหัวใจสําคัญตอการ
ประกอบธุรกิจของโรงงานน้ําตาลและผลพลอยไดของกลุมบริษัท โดย BRD มีจุดเดนดังนี้
- มีความรูความเขาใจถึงประเภทออย พันธุออยที่เหมาะสมกับพื้นที่ และระยะเวลาการตัดออยที่เหมาะสม
อาทิ ออยปลายฝนเปนออยที่ใหผลผลิตและคุณภาพดีที่สุด จะปลูกในชวงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม อายุที่เหมาะสม
ในการปลูกออย คือ 12 ถึง 13 เดือน ในขณะที่ออยตนฝน มีขอเสียคือ ผลผลิตและคุณภาพไมดี ตนทุนสูง มีวัชพืชมาก และ
เสี่ยงตอน้ําทวม และออยตอ ซึ่งเปนออยที่เกิดจากการตัดตนเดิมออก มีการลงทุนต่ํา ผลผลิตอาจมากกวาหรือต่ํากวาออยปลูก
ใหมก็ได ซึ่งขึ้นอยูกับการบํารุงรักษา เปนตน
- มีการพัฒนาปรับปรุงดินและปุยอยางตอเนื่องรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อคิดคนสูตรปุยที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกออยแบบรายแปลงเกษตรกรไดทุกแปลง ซึ่งจะชวยเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนของ
เกษตรกรได
- มีการควบคุมการระบาดของโรคและแมลง โดยใชวิธีธรรมชาติและมีการเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติ อาทิ
แตนเบียน เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนกอ เชื้อราเขียวเพื่อกําจัดดวงหนวดยาว ทําใหวัตถุดิบมีความปลอดภัยตอผูบริโภค
เปนตน
- มีฝายสงเสริมการปลูกออยของชาวไรใหไดตามปริมาณและคุณภาพตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งดูแลอยาง
ใกลชิดโดยนักสงเสริมกระจายทุกพื้นที่รวม 10 สํานักงานยอย ซึ่งนักสงเสริม 1 ทาน จะรับผิดชอบปริมาณออย 30,000 ถึง
50,000 ตันตอคน หรือชาวไรจํานวน 200 ถึง 250 ราย และดูแลดวยระบบสารสนเทศแบบออนไลนและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร โดยการใช GPSในการสํารวจพิกัดพื้นที่ปลูกออยและมีการจัดการอยางมีระบบ
- มีการสงเสริมการใชระบบน้ําในการเพิ่มผลผลิตออย ซึ่งจะชวยเพิ่มชวงเวลาการปลูกออยนอกฤดูกาลปกติ
รวมถึงการใสปุยผานระบบน้ําได ทําใหจากปกติที่สามารถใหผลผลิต 10 ถึง 20 ตันออยตอไร สามารถเพิ่มผลผลิตเปน 30 ถึง
40 ตันออยตอไรได
- มีการฝกอบรมความรูความเขาใจ การใชเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม และมีการจัดแบงเกรดชาวไรจาก
ความรูความสําเร็จในการปลูกออยเพื่องายตอการพัฒนา เปนตน
- การศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ เพื่อเสริมสรางประสบการณ พัฒนาและประยุกตใชใหเหมาะสม
กับฟารมของตัวเอง
- การดําเนินการโดยใชระบบกลุมเกษตรกรเขมแข็งเพื่อใหเกิดการวางแผนและควบคุม ติดตามการจัดการ
ออยใหเปนระบบทันตอเวลา ทั้งเครื่องมือเครื่องจักรใหเหมาะสมและบริการอยางเพียงพอ
 ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบและวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
สืบเนื่องจากบริษัทเล็งเห็นความสําคัญของชาวไรออย กลุมบริษัทจึงมุงเนนพัฒนาความรูทางดานวิชาการและ
สนับสนุนดานสินเชื่อแกชาวไรออย ทําใหกลุมบริษัทไดรับการสนับสนุนจากชาวไรออยอยางมาก จะเห็นไดวา มีปริมาณ
ชาวไรออยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป จากเดิมที่มีชาวไรออย 5,665 ราย เพิ่มเปน 9,000 รายในป 2556 และคาดวาจะมีชาวไร
ออยเพิ่มขึ้นเปน 10,000 รายในป 2557 ซึ่งทําใหพื้นที่ปลูกออยเพิ่มขึ้นจาก 129,000 ไรในป 2556 เปน 170,000 ไรในป 2557
นอกจากนี้ ชาวไรออยสวนใหญมีความชํานาญในการปลูกออยเปนระยะเวลานาน มีความเชี่ยวชาญในอาชีพ ยอมรับและ
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พัฒนาตนเองพรอมกับโรงงานน้ําตาลอยูตลอดเวลาทําใหมีปริมาณออยเขาหีบเพิ่มขึ้น โดยในการจัดหาออยเขาหีบ บริษัททํา
สัญญา Contract Farming เพื่อเปนการใหการสงเสริมปจจัยการผลิตและการสงมอบผลผลิตใหกับบริษัทกับชาวไรสวนใหญ
ในพื้นที่ภายในระยะ 50 กิโลเมตรของโรงงาน และมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับชาวไรออย โดยมีการจัดสงนักสงเสริม
ชาวไรลงพื้นที่เพื่อใหการปลูกออยของชาวไรแตละคนเปนไปอยางเรียบรอย มีการจัดการบริหารทั้งทางดานการตรวจสอบ
สภาพดินและน้ํา การเลือกปลูกออยแตละพันธุเพื่อใหเขากับพื้นที่ และการชวยดูแลในแตละชวงของการปลูกออย เพื่อให
ชาวไรสามารถปลูกออยมีผลผลิตตอไรที่ดี มีรายไดที่มั่นคง และเปนพันธมิตรที่ดีของบริษัท
จากการบริหารจัดการดังกลาวทําใหที่ผานมา BSF ไมเคยมีปญหาในการจัดหาออยใหไดเพียงพอในฤดูการหีบ
ออย นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งแนวเขตการแบงพื้นที่หรือการโซนนิ่ง ระหวางโรงงานน้ําตาลดวยกัน ซึ่งอยูในเขตจังหวัด
บุรีรัมย สุรินทร และนครราชสีมา เพื่อปองกันปญหาการแยงออยระหวางโรงงานน้ําตาล
ตารางแสดงพื้นที่ปลูกออย ปริมาณออยที่นําเขาหีบ และจํานวนคูสัญญาที่รับการสงเสริม
2551/52
พื้นที่ปลูกออย (ไร)
ปริมาณออยที่นําเขาหีบ (ลานตัน)
จํานวนคูสัญญา (ราย)
ที่มา: บริษัท

90,000
0.96
4,540

2552/53

2553/54

98,000
1.17
4,460

118,0000
1.58
5,665

2554/55
107,900
1.48
6,000

2555/56
129,000
1.75
9,000

2556/57
(ประมาณการ)
168,000
1.85
15,000

 ประสิทธิภาพในการผลิต คุณภาพความหวาน
จากการที่บริษัทใหความสนใจตั้งแตเริ่มการคัดเลือกพื้นที่ เตรียมพันธุออย การวิเคราะหดิน การปลูกและดูแล
รักษา การเก็บเกี่ยวใหไดคุณภาพ (ออยตองไดอายุ ออยตองถูกพันธุ ออยตองสดสะอาด) การดูแลรักษาออยตั้งแตไดรับการ
สงเสริมจนกระทั่งออยเติบโต ทําใหชาวไรออยไดผลผลิตออยที่มีคุณภาพสูง โดยเมื่อพิจารณาจากสถิติประสิทธิภาพในการ
ผลิตน้ําตาลพบวา BSF สามารถผลิตน้ําตาลไดอยางมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม รายละเอียดดังตาราง
ตอไปนี้อัตราผลผลิตน้ําตาลทรายตอตันออย
2551/52
BSF
คาเฉลีย่ อุตสาหกรรม
ที่มา: บริษัท

111.46
106.63

2552/53

2553/54

112.05
108.13

101.91
101.17

2554/55
109.55
101.33

(กิโลกรัมตอ 1 ตันออย)
2555/56
2556/57
(ประมาณการ)
105.00
118.00
100.28
100.93

นอกจากออยที่มีคุณภาพแลว บริษัทยังมุงเนนพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักร มีการควบคุมกระบวนการ
ผลิตดวยระบบคอมพิวเตอร ตั้งแตการนําออยเขาหีบ จนกระทั่งบรรจุน้ําตาล โดยมีการตรวจสอบคุณภาพการผลิตในแตละ
ขั้นตอน และตรวจสอบคุณภาพน้ําตาลทรายขั้นสุดทายกอนจําหนายโดยบริษัทตรวจสอบคุณภาพอาหารระดับนานาชาติ
นอกจากนี้ จากประสบการณและความเชี่ยวชาญในการผลิตน้ําตาลทรายมากกวา 50 ป ทําใหไดผลิตภัณฑน้ําตาลมีคุณภาพสูง
 ระบบการบริหารจัดการไรออยที่มีประสิทธิภาพ
บริษัท BRD มีการนําระบบสารสนเทศแบบออนไลนและระบบดาวเทียมในการสํารวจพิกัดพื้นที่ปลูกออย ใน
การบริหารจัดการ โดยสามารถติดตามขอมูลผานโทรศัพทมือถือ หรือ Website ในทุกกิจกรรมการปลูกออยและการบริหาร
จัดการแบบรายแปลง ตั้งแตในการวัดพื้นที่การปลูก แปลงตัด และแปลงบํารุงตอ รวมถึงการจัดคิวตัดออย ซึ่งจะชวยใหการ
ทํางานสงเสริมมีความถูกตอง รวดเร็ว และไดออยที่มีน้ําหนักและคาความหวานสูง โดยในแตละกระบวนการ จะมีนักสงเสริม
ชวยติดตามและแกไขปญหาใหชาวไร เพื่อใหชาวไรมีผลผลิตตอไรที่ดี และมีคุณภาพตามที่ตองการ
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 สรางความพึงพอใจและรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคา
บริษัทใหความสําคัญในการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยบริษัทออกสํารวจตลาดน้ําตาลทรายในแตละ
พื้นที่ สํารวจความนิยมของน้ําตาลทรายในยี่หอตางๆ พฤติกรรมผูบริโภคและความตองการของลูกคาในแตละพื้นที่ รับฟง
ขอเสนอแนะและขอรองเรียนตาง ๆ รวมทั้งจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคาทุก ๆ 3 เดือนเพื่อนํามาปรับปรุง
เพิ่มเติม พัฒนาผลิตภัณฑและบริการ อยางตอเนื่อง เพื่อใหลูกคาสามารถเชื่อมั่นและไวใจในกระบวนการผลิตและการบริการ
ที่มีประสิทธิภาพของบริษัท
2.2.2.2 ลักษณะลูกคา และชองทางการจําหนาย
BSF ขายผลิตภัณฑน้ําตาลใหแกลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยในการขายน้ําตาลในประเทศสวนใหญจะ
เปนผลิตภัณฑน้ําตาลทรายขาวสีรํา และในสวนการขายตางประเทศ จะเปนผลิตภัณฑน้ําตาลทรายดิบ โดยในรอบระยะเวลา 3
ปที่ผานมา สัดสวนรายไดจากการขายน้ําตาลทรายในประเทศตอการขายน้ําตาลทรายในตางประเทศมีดังนี้
ตารางแสดงรายไดการขายน้ําตาลโดยแบงเปนยอดขายในประเทศและตางประเทศ
ป 2554 *
ลานบาท รอยละ
ขายในประเทศ
น้ําตาลทรายขาวสีรํา
ขายตางประเทศ
น้ําตาลทรายขาวสีรํา
น้ําตาลทรายดิบ
รวม

606.81
146.09
2,127.71
2,880.61

21.06

ป 2555
ป 2556
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
899.05

5.07 179.58
73.87 2,090.25
100.00 3,168.88

28.37

886.64

งวด 3 เดือน ป 2557
ลานบาท รอยละ

29.28

213.59

33.57

5.67
65.96 2141.55 70.72
100.00 3,028.19 100.00

422.70
636.29

66.43
100.00

หมายเหตุ * ในป 2553 โรงงานน้ําตาลทราย ดําเนินการภายใต บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด แตเมื่อเดือน พ.ย. 2554 ไดมีการดําเนินธุรกิจผลิตและ
จําหนายน้ําตาลทรายภายใต บริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย จํากัด

กลุมลูกคาเปาหมายและชองทางการจําหนาย
1. การขายภายในประเทศ (โควตา ก.)
BSF จําหนายน้ําตาลทรายขาวสีรําใหกับลูกคาภายในประเทศผานผูกระจายสินคารายยอย (ยี่ปว) และขายให
ผูบริโภคโดยตรงซึ่งอยูภายในชุมชน พื้นที่ใกลเคียงในจังหวัดบุรีรัมย และตางจังหวัด ภายใตยี่หอ “กุญแจคู” โดยผูซื้อจะมารับ
ที่หนาโรงงาน
ผูกระจายสินคา (ยี่ปว) จะนิยมซื้อสินคาน้ําตาลจาก BSF ขนาด 50 กิโลกรัม เพื่อนําไปจําหนายตอใหแก
ผูบริโภค เนื่องจากการขายน้ําตาลผานชองทางนี้ มีการแขงขันสูง ในการซื้อขาย ทีมการขายของ BSF จะมีการติดตาม
สอบถามความตองการซื้อน้ําตาลอยางสม่ําเสมอ มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคาทุก 3 เดือน และมีการเสนอ
โปรโมชั่นตาง ๆ เพื่อเปนการรักษาฐานลูกคากลุมนี้ ในสวนผูกระจายสินคาจะแจงความจํานงมาที่ BSF ลวงหนา 3-4 วัน หรือ
รับคําสั่งซื้อจากลูกคาวันตอวัน ดวยความสัมพันธอันดีระหวาง BSF กับลูกคา ลูกคากลุมปจจุบันเปนลูกคาที่ซื้อน้ําตาลกับ
บริษัทเปนระยะเวลานาน เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและการสงมอบสินคาเปนไปตามกําหนดเวลา และเพื่อเปนการ
เพิ่มการเติบโตของยอดขายและฐานลูกคา BSF พยายามเขาถึงกลุมลูกคาใหมที่มีศักยภาพในการรับและกระจายสินคาไดดีใน
แตละพื้นที่ โดยการออกพื้นที่สํารวจตลาดแตละจังหวัดเพื่อหาผูกระจายสินคารายใหญอยางตอเนื่อง
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ตารางตอไปนี้ แสดงสัดสวนการขายภายในประเทศผานชองทางการจัดจําหนายในแตละชองทางของ BSF
ป 2554 *

ป 2555

ป 2556

งวด 3 เดือน
ป 2557
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
ผูกระจายสินคา (ยีป่ ว)
606.81
100.00
899.05
100.00
886.64 100.00
213.59 100.00
ยอดขายรวม
606.81
100.00
899.05
100.00
886.64 100.00
213.59 100.00
หมายเหตุ * ในป 2553 โรงงานน้ําตาลทราย ดําเนินการภายใต บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด แตเมื่อเดือน พ.ย 2554 ไดมีการดําเนินธุรกิจผลิต
และจําหนายน้ําตาลทรายภายใต บริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย จํากัด
ที่มา:
บริษัท

2. การขายตางประเทศ (โควตา ข. และ ค.)
ในการขายน้ําตาลไปตางประเทศ ในสวนของ โควตา ข. จะเปนการจัดสรรปริมาณที่ กอน. กําหนด โดยสงให
อนท. เปนผูขายผานบริษัท ออยและน้ําตาลทรายและในสวนโควตา ค. นั้น ทาง BSF จะสามารถสงออกน้ําตาลผานตัวแทน
การสงออกที่ไดรับอนุญาตจาก กอน. จํานวน 7 บริษัท โดยบริษัท รวมกับโรงงานน้ําตาล 19 แหง จัดตั้งบริษัท คาผลผลิต
น้ําตาล จํากัด เพื่อเปนตัวแทนการสงออกน้ําตาลของ BSF โดยบริษัทเปนผูดําเนินการติดตอขายน้ําตาลกับลูกคาในประเทศเอง
และบริษัท คาผลผลิตน้ําตาล จํากัด มีหนาที่ดังนี้
- บริษัท คาผลผลิตน้ําตาล จํากัด เปนผูดําเนินการสงสินคา จัดเตรียมเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
สงออกและดําเนินพิธีการทางศุลกากรรวมถึงการเรียกเก็บเงินจากลูกคาของ BSF
- บริษัท คาผลผลิตน้ําตาล จํากัด เขาทําสัญญาสินเชื่อเพื่อการสงออกจากธนาคารพาณิชยใหแก BSF ในนาม
บริษัท คาผลผลิตน้ําตาล จํากัด เพื่อรับการสนับสนุนทางการเงิน
- บริษัท คาผลผลิตน้ําตาล จํากัด จะโอนเงินที่ไดรับตามวงเงินสินเชื่อเพื่อการสงออกกับธนาคารพาณิชยให
BSF โดย BSF ออกตั๋วสัญญาใชเงินใหแก บริษัท คาผลผลิตน้ําตาล จํากัด เพื่อเปนหลักฐานการรับเงิน โดยอัตราดอกเบี้ยที่
BSF จายใหกับบริษัท คาผลผลิตน้ําตาล จํากัด ตามตั๋วสัญญาใชเงิน เปนอัตราเดียวกับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัท คาผลผลิต
น้ําตาล จํากัด จายใหกับธนาคารพาณิชย
ในการตกลงซื้อขายน้ําตาลกับลูกคาในตางประเทศ โควตา ค. BSF จะทําสัญญาในลักษณะเปนครั้ง ๆ ไป ใน
สัญญาจะมีอายุประมาณ 3 เดือน โดยจะระบุปริมาณที่จะตองจัดสงใหกับผูซื้อ แตจะไมกําหนดราคา ซึ่งราคาที่ตกลงกันใน
ภายหลังจะอางอิงราคาตลาดโลก ณ วันสงมอบสินคา ลูกคาของ BSF สวนใหญเปนบริษัทผูคาสงระหวางประเทศขนาดใหญ
เชน Bunge Louis Dreyfus Sucden, Olam Wilmar ซึ่งมีฐานะการเงินที่ดี ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบฐานะการเงินผูซื้อผานทาง
บริษัท คาผลผลิตน้ําตาล จํากัด
นโยบายราคา
1. การขายภายในประเทศ (โควตา ก.)
ราคาน้ําตาลภายในประเทศมีกระทรวงรับผิดชอบทั้งหมด 2 กระทรวง คือ กระทรวงอุตสาหกรรม โดย
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เปนผูกําหนดราคาน้ําตาลทราย ณ หนาโรงงาน สวนกระทรวงพาณิชย โดยคณะกรรมการ
กลางกําหนดราคาสินคาและบริการ เปนผูกําหนดราคาจําหนายน้ําตาลทรายขายปลีก ซึ่งประกาศคณะกรรมการกลางวาดวย
ราคาสินคาและบริการ เรื่อง การกําหนดราคาและหลักเกณฑเงื่อนไขในการจําหนายน้ําตาลทราย ป 2557 ลงวันที่ 27 มกราคม
2557 กําหนดราคาน้ําตาลทรายในแตละสถานที่สงมอบ และพื้นที่จําหนาย ดังนี้
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1.1 ราคาจําหนายสง (ราคารวมกระสอบ) สงมอบ ณ โรงงาน ทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กระสอบละ (ปริมาณน้ําตาลทรายสุทธิ 50 กิโลกรัม)
น้ําตาลทรายขาวเกรด 1 และเกรด 2 กระสอบละ (ปริมาณน้ําตาลทรายสุทธิ 50 กิโลกรัม)
น้ําตาลทรายขาวเกรด 3 กระสอบละ (ปริมาณน้ําตาลทรายสุทธิ 50 กิโลกรัม)

1,070.00 บาท
1,016.50 บาท
1,016.50 บาท

1.2 ราคาจํ า หน า ยส ง (ราคารวมกระสอบ) ส ง มอบ ณ สถานที่ จํ า หน า ยของผู จํ า หน า ยส ง ทุ ก ท อ งที่ ทั่ ว
ราชอาณาจักร
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กระสอบละ (ปริมาณน้ําตาลทรายสุทธิ 50 กิโลกรัม)
น้ําตาลทรายขาวเกรด 1 และเกรด 2 กระสอบละ (ปริมาณน้ําตาลทรายสุทธิ 50 กิโลกรัม)
น้ําตาลทรายขาวเกรด 3 กระสอบละ (ปริมาณน้ําตาลทรายสุทธิ 50 กิโลกรัม)

1,104.75 บาท
1,051.25 บาท
1,038.00 บาท

1.3 ราคาจําหนายปลีกในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กิโลกรัมละ (ปริมาณน้ําตาลทรายสุทธิ 1 กิโลกรัม)
22.85 บาท
น้ําตาลทรายขาวเกรด 1 และเกรด 2 กิโลกรัมละ (ปริมาณน้ําตาลทรายสุทธิ 1 กิโลกรัม)
21.85 บาท
น้ําตาลทรายขาวเกรด 3 (น้ําตาลทรายสีรํา) กิโลกรัมละ (ปริมาณน้ําตาลทรายสุทธิ 1กิโลกรัม)
21.35 บาท
ทั้งนี้ หากมีการแบงบรรจุภาชนะเปนถุงยอยปริมาณน้ําตาลทรายสุทธิ 1 กิโลกรัมจะมีการคิดคาภาชนะบรรจุได
ไมเกินกิโลกรัมละ 0.70 บาท และ 0.75 บาทสําหรับกรณีจําหนายสงและจําหนายปลีกตามลําดับ เชน ราคาจําหนายน้ําตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์บรรจุถุงสําเร็จรูปปริมาณน้ําตาลทรายสุทธิ 1 กิโลกรัมในเขตกรุงเทพมหานครจะเทากับ 22.85+0.75 = 23.60
บาท ซึ่งทั่วไปจะจําหนายที่ราคา 23.50 บาท
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล

2. การขายตางประเทศ (โควตา ข. และ ค.)
ราคาขายน้ําตาลของโควตา ข.
เนื่องจากการขายน้ําตาลไปตางประเทศในสวนของ โควตา ข. จะเปนการขายในปริมาณที่ บริษัท ออยและ
น้ําตาลไทย จํากัด กําหนด ดังนั้น บริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด จะเปนหนวยงานที่กําหนดราคาน้ําตาลสงออก โดยบริษัท
ยังใชนโยบายในการกําหนดสัดสวนการขาย ราคาขาย และอัตราแลกเปลี่ยน ใหใกลเคียงกับสัดสวนการขาย ราคาขาย และ
อัตราแลกเปลี่ยนของ กอน. เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของราคาน้ําตาลและอัตราแลกเปลี่ยน
ราคาขายน้ําตาลของโควตา ค.
บริษัทมีนโยบายกําหนดราคาขายน้ําตาลตางประเทศ โดยอางอิงจากราคาน้ําตาลในตลาดโลก อาทิ ราคาสัญญา
ซื้อขายลวงหนาน้ําตาลทรายหมายแลข 11 ในตลาดลวงหนานิวยอรก และราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ําตาลทรายหมายเลข 5
ในตลาดลวงหนาลอนดอน
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2.2.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ําตาลในตลาดโลก
ราคาเฉลี่ยน้ําตาลทรายที่นิยมใชเพื่อเปนการอางอิงที่สําคัญ ไดแก ราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ําตาลทรายดิบ ใน
ตลาดลวงหนานิวยอรคหมายเลข 11 และราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ําตาลทรายขาว ในตลาดลวงหนาลอนดอนหมายเลข 5
ดังแสดงในตารางดานลาง โดยราคาน้ําตาลในชวงที่ผานมามีความผันผวนเปนอยางมาก จากราคาอางอิงดังกลาว ในชวงป
พ.ศ. 2552 – 2554 ราคาน้ําตาลทรายตอหนวยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 15-26 ตอป แตในชวงป พ.ศ. 2555 – 2556 ราคา
น้ําตาลทรายตอหนวยมีการปรับตัวลดลงรอยละ 14 ถึง 20 ตอป ทั้งนี้ การลดลงของราคาน้ําตาลในตลาดโลกเปนผลมาจากการ
เพิ่มขึ้นของกําลังการผลิตน้ําตาลทรายในชวงสองปที่ผานมา
ราคาเฉลี่ยน้ําตาลทรายดิบตลาดนิวยอรคหมายเลข 11 (เซนต/ปอนด)
ปบัญชี

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

ราคาเฉลี่ย
6.96
ที่มา : Bloomberg

7.40

9.99

14.63

9.9

12.1

17.98

22.28

27.07

21.57

17.47

2557
(3 เดือน)
17.15

ราคาเฉลี่ยน้ําตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐอเมริกาตอตัน)
2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

ราคาเฉลี่ย
203.73
ที่มา : Bloomberg

227

279.63

421.66

309.55

351.59

487.39

616.49

706.07

587.74

496.58

ปบัญชี

2557
(3 เดือน)
485.11

ปริมาณการผลิต และการบริโภค น้ําตาลทราย
ปริมาณการผลิตน้ําตาลขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศของผูผลิต ปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบปริมาณการผลิตของประเทศผูผลิต
ในแตละราย และราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลก ในขณะที่ปจจัยที่ทําใหการบริโภคน้ําตาลทรายในตลาดโลกเพิ่มขึ้นนั้นเกิด
จากการเติบโตของจํานวนประชากรโลกที่มีเพิ่มขึ้นทุกป นอกจากนี้การเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเปนอีก
ปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการเพิ่มการบริโภคน้ําตาลทรายอีกดวย
ตารางและแผนภาพแสดงปริมาณการผลิต การบริโภค และสต็อกคงเหลือ ของน้ําตาลในตลาดโลก ป 2552/2553 ถึงป
2556/2557
ปริมาณการผลิต (ลานตัน)

ปริมาณการบริโภค (ลานตัน)

ปริมาณสตอกคงเหลือ (ลานตัน)
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2555/2556

2556/2557*

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)
สวนเกิน/สวนขาด (ลานตัน)
13.79

15
10

12.36
7.19

7.13

5
-0.68

0

2552/2553

2553/2554

2554/2555

2555/2556

2556/2557*

-5

หมายเหตุ : * ปริมาณการผลิต ในปการผลิต 2556/2557 เปนจํานวนรวมถึงเดือนพฤศจิกายน 2556

ปริมาณการผลิตของผูผลิตน้ําตาลรายใหญของโลก ในชวงปการผลิต 2552/53 ถึงปการผลิต 2556/57*
ประเทศ

2552/53
ปริมาณ รอยละ
(ลานตัน)
36.40 23.71
20.64 13.44
16.69 10.87
11.43
7.44
6.93
4.51
7.22
4.71
99.31 64.69

2553/54
2554/55
ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ
(ลานตัน)
(ลานตัน)
38.35 23.71
36.15 21.03
26.57 16.43
28.62 16.65
15.7
9.70
18.32 10.66
11.2
6.92
12.34
7.18
9.66
5.97
10.24
5.96
7.10
4.39
7.70
4.48
108.59 67.13
113.37 65.94

บราซิล
อินเดีย
ประเทศกลุม EU
จีน
ไทย
สหรัฐอเมริกา
รวมปริมาณน้ําตาลของ
ผูผลิตรายใหญของโลก
ประเทศอื่นๆ
54.21 35.31
53.17 32.87
58.56 34.06
รวมทั่วโลก
153.52 100.00
161.76 100.00
171.93 100.00
หมายเหตุ : * ปริมาณการผลิต ในปการผลิต 2556/57 เปนจํานวนรวมถึงเดือนพฤศจิกายน 2556
ที่มา : USDA, FAS, PSD online เดือนพฤศจิกายน 2556

2555/56
ปริมาณ รอยละ
(ลานตัน)
38.60 21.93
27.20 15.45
16.59
9.43
14.00
7.95
10.00
5.68
8.14
4.63
114.54 65.07
61.50
176.03

34.93
100.00

2556/57*
ปริมาณ รอยละ
(ลานตัน)
40.40 23.11
25.32 14.48
15.94
9.12
14.05
8.04
10.50
6.01
7.79
4.45
114.00 65.21
60.83
174.83

34.79
100.00

ปริมาณผูบริโภคน้ําตาลรายใหญของโลก ในชวงปการผลิต 2552/53 ถึงปการผลิต2556/57*
ประเทศ

2552/53
ปริมาณ รอยละ
(ลานตัน)
22.50 14.60
17.61 11.43
14.30
9.28
11.80
7.66
9.86
6.40
5.70
3.70
81.77 53.07

2553/54
2554/55
2555/56
ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ
(ลานตัน)
(ลานตัน)
(ลานตัน)
23.05
14.89
23.99
15.17
24.69 15.08
18.04
11.65
18.20
11.51
18.25 11.15
14.00
9.04
14.20
8.98
15.10
9.23
12.00
7.75
11.50
7.27
11.20
6.84
10.17
6.57
10.11
6.39
10.42
6.37
5.52
3.57
5.70
3.60
5.50
3.36
82.78
53.48
83.70
52.92
85.15 52.03

อินเดีย
กลุมประเทศ EU
จีน
บราซิล
สหรัฐอเมริกา
รัสเซีย
รวมปริมาณการบริโภค
ของผูบริโภครายใหญ
ของโลก
ประเทศอื่นๆ
72.31 46.93
72.01
46.52
74.45
47.08
รวมทั่วโลก
154.08 100.00
154.79 100.00
158.15 100.00
หมายเหตุ : * ปริมาณการผลิต ในปการผลิต 2556/57 เปนจํานวนรวมถึงเดือนพฤศจิกายน 2556
ที่มา : USDA, FAS, PSD online เดือนพฤศจิกายน 2556
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78.52
163.67

47.97
100.00

2556/57*
ปริมาณ รอยละ
(ลานตัน)
26.20 15.63
18.30 10.92
16.00
9.54
11.26
6.72
10.52
6.28
5.40
3.22
87.68 52.30
79.96 47.70
167.64 100.00

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

ประเทศผูนําเขาน้ําตาล ในชวงปการผลิต 2552/53 ถึงปการผลิต 2556/57* ดังนี้
2552/53

2553/54

2554/55*

2555/56

2556/57*

ประเทศ

ปริมาณ
(ลานตัน)

รอยละ

ปริมาณ
(ลานตัน)

รอยละ

ปริมาณ
(ลานตัน)

รอยละ

ปริมาณ
(ลานตัน)

รอยละ

ปริมาณ
(ลานตัน)

รอยละ

อินโดนิเซีย

3.20

6.59

3.08

6.24

3.03

6.21

3.57

6.82

3.70

7.04

สหภาพยุโรป

2.56

5.27

3.76

7.62

3.55

7.28

3.9

7.45

3.65

6.95

สหรัฐอเมริกา

3.01

6.20

3.39

6.87

3.29

6.74

2.93

5.60

3.06

5.82

จีน

1.54

3.17

2.14

4.34

4.43

9.08

3.80

7.26

2.80

5.33

สหรัฐเอมิเรตส

2.10

4.32

1.97

3.99

2.15

4.41

2.58

4.93

2.70

5.14

แอลจีเรีย

1.26

2.59

1.19

2.41

1.59

3.26

1.94

3.71

2.00

3.81

มาเลเซีย

1.53

3.15

1.81

3.67

1.72

3.53

1.97

3.76

1.90

3.62

อื่นๆ
33.37
68.70
32.02
64.87
29.03
59.50
ปริมาณการ
48.57 100.00
49.36 100.00
48.79 100.00
นําเขาทั้งหมด
หมายเหตุ : * ปริมาณการผลิต ในปการผลิต 2556/57 เปนจํานวนรวมถึงเดือนพฤศจิกายน 2556
ที่มา : USDA, FAS, PSD online เดือน พฤศจิกายน 2556

31.64
52.33

60.46
100.00

32.74
52.55

62.30
100.00

ประเทศผูสงออกน้ําตาล ในชวงปการผลิต 2552/53 ถึงปการผลิต 2556/57*
2552/53
ปริมาณ รอยละ
(ลานตัน)
บราซิล

2553/54
ปริมาณ
รอยละ
(ลานตัน)

2554/55
2555/56
2556/57*
ปริมาณ
รอยละ
ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ
(ลานตัน)
(ลานตัน)
(ลานตัน)
24.65
44.25
27.65
48.89
27.25
46.44

24.30

49.93

25.80

47.17

ไทย

4.93

10.13

6.64

12.14

7.90

14.18

7.00

12.38

8.70

14.83

ออสเตรเลีย

3.60

7.40

2.75

5.03

2.80

5.03

3.10

5.48

3.19

5.44

เมกซิโก

0.75

1.54

1.56

2.85

0.99

1.77

2.09

3.70

2.49

4.23

อินเดีย

0.23

0.47

3.90

7.14

3.76

6.76

1.24

2.19

2.00

3.41

กัวเตมาลา

1.82

3.74

1.54

2.82

1.62

2.91

1.95

3.45

1.85

3.15

ประเทศใน
กลุม (EU)
คิวบา

2.65

5.45

1.11

2.03

2.34

4.21

1.50

2.65

1.50

2.56

0.54

1.11

0.58

1.05

0.83

1.49

0.75

1.33

0.85

1.45

สหรัฐเอมิเรตส
โคลัมเบีย

0.67

1.38

1.23

2.24

0.94

1.68

0.56

1.00

0.65

1.11

0.87

1.79

0.83

1.52

0.88

1.57

0.60

1.06

0.60

1.02

อื่นๆ

8.31

17.07

8.76

19.30

9.00

16.16

10.12

17.89

9.60

16.37

ปริมาณการ
48.67 100.00
54.70
100.00
55.70
100.00
สงออกทั้งหมด
หมายเหตุ : * ปริมาณการผลิต ในปการผลิต 2556/57 เปนจํานวนรวมถึงเดือนพฤศจิกายน 2556
ที่มา : USDA, FAS, PSD online เดือน พฤศจิกายน 2556

56.56

100.00

58.68

100.00
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บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

จากการประเมินสภาวะน้ําตาลโลกของฤดูการผลิตป 2555/56 ของ กระทรวงการเกษตร สหรัฐอเมริกา (USDA)
ผลผลิตน้ําตาลโลกเกินดุลที่ประมาณ 12.36 ลานตัน ลดลงจากป 2555/56 ซึ่งเกินดุล 13.79 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 11.57
โดยมีการผลิตและการบริโภค ดังนี้
การผลิต: ผลผลิตน้ําตาลโลกในฤดูการผลิตป 2555/56 มีจํานวนประมาณ 176.03 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 171.93 ลาน
ตันในป 2554/55 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.38
การบริโภค: การบริโภคน้ําตาลโลกในป 2555/56 มีประมาณ 163.67 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 158.15 ลานตัน ในปกอน
หนา หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.49
จากสภาวะน้ําตาลโลกในป 2556/2557 ผลผลิตน้ําตาลโลกเกินดุลที่ประมาณ 7.19 ลานตัน ลดลงจากดุลน้ําตาลโลก
ในป 2555/2556 ซึ่งอยูที่ประมาณ 12.36 ลานตัน หรือลดลงคิดเปนรอยละ 47.86 สะทอนแนวโนมที่ดีขึ้นของราคาในอนาคต
ผลผลิตน้ําตาลโลกในป 2556/2557 จะมีประมาณ 174.83 ลานตัน ลดลงจากจาก 176.03 ลานตันในป 2555/2556
หรือลดลงรอยละ 0.68 ขณะที่การบริโภคของโลกในป 2556/2557 จะอยูที่ประมาณ 167.64 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.43 จากป
กอนหนา
การสงออก ในป 2555/2556 การสงออกน้ําตาลโลกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเปน 56.56 ลานตัน จาก 55.70 ลานตันในป
2554/2555 ขณะที่ความตองการนําเขามีอัตราเพิ่มขึ้น โดยในป 2555/2556 มีอัตรา 52.33 ลานตัน จาก 48.79 ลานตันในป
2554/2555
ประเทศที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมน้ําตาลในตลาดโลก
ประเทศบราซิล
ในป 2555/2556 สภาพอากาศที่เอื้ออํานวยสงผลใหบราซิลผลิตออยไดเพิ่มขึ้นเปน 580 ลานตัน จาก 559 ลานตันใน
ป 2554/2555 และผลิตน้ําตาลในป 2555/2556 ไดประมาณ 38.5 ลานตัน เพิ่มจาก 37.2 ลานตันในปกอนหนา และในปการ
ผลิต 2556/2557 องคกรน้ําตาลระหวางประเทศ (ISO) คาดการณผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 640 ลานตัน อยางไรก็ตามคาดการณวา
ปริมาณน้ําตาลในออยจะต่ําสุดตั้งแตปการผลิต 2552/2553 เนื่องจากปริมาณน้ําฝนจํานวนมาก และมีการนําออยไปผลิตเอทา
นอลเพิ่มขึ้น สงผลให ผลผลิตน้ําตาลไมไดเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตออย
นอกจากนี้ องคกรน้ําตาลระหวางประเทศ (ISO) ประมาณการวาปการผลิต 2558/2559 จะมีผลผลิตน้ําตาลลดลงเปน
ครั้งแรกนับจากป 2554/2555 เนื่องจากความตองการใชเอทานอลเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจ และในระยะยาว ISO
ประเมินวาในป 2563/2564 ผลผลิตออยของบราซิลจะขยายตัวเปนประมาณ 850 ลานตัน และสัดสวนการใชออยเพื่อผลิต
น้ําตาลลดลงเหลือรอยละ 41 จากรอยละ 51 ในปจจุบัน
สหภาพยุโรป (EU)
สหภาพยุโรป (EU) มีประเทศสมาชิก 27 ประเทศ เปนกลุมผูผลิตน้ําตาลจากบีทใหญที่สุดของโลก ซึ่งนับตั้งแตที่
EU ปฏิรูประบบน้ําตาล สงผลใหผลผลิตน้ําตาลปรับตัวลดลง โดยในป 2555/2556 ผลผลิตน้ําตาลของ EU จะมีจํานวน
ประมาณ 17.04 ลานตัน ลดลงรอยละ 9.8 จากป 2554/2555 โดยมีฝรั่งเศสเปนผูผลิตรายใหญที่สุด ผลิตน้ําตาลไดประมาณ 4.2
ลานตัน รองลงมา คือ เยอรมันนี และโปแลนด ผลิตไดประมาณ 4.05 และ 2.1 ลานตัน ตามลําดับ
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บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

จีน
จีนเปนประเทศที่มีการบริโภคน้ําตาลเปนอันดับ 3 ของโลก และมีการผลิตในประเทศไมเพียงพอตอความตองการ
สงผลใหตองมีการนําเขา โดยในปการผลิต 2555/2556 การนําเขาน้ําตาล 3.8 ลานตัน ลดลงจากปการผลิต 2554/2555 ซึ่งมีการ
นําเขาอยูที่ 4.43 ลานตัน และ ISO ประเมินวาปการผลิต 2556/2557 จะมีการนําเขาที่ลดลงที่ 2.35 ลานตัน หรือลดลงรอยละ
13.18 ในขณะเดียวกันรัฐบาลไดมีการลดราคารับซื้อออยในประเทศ
สหรัฐฯ และเม็กซิโก
ผลผลิตน้ําตาลในป 2555/2556 ของทั้งสองประเทศในกลุม NAFTA คาดวาจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยผลผลิตน้ําตาล
ของสหรัฐฯ จะอยูที่ 8.825 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 8.4 ลานตันในปกอนหนา สวนผลผลิตของเม็กซิโก จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเปน
ประมาณ 5.85 ลานตัน จาก 5.048 ลานตันในป 2554/2555 โดยผลผลิตของทั้งสองประเทศที่เพิ่มขึ้นดังกลาว เนื่องมาจากมีการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูก และปริมาณน้ําตาลที่ไดจากออยเพิ่มสูงขึ้นกวาปกอน
อินเดีย
กระทรวงอาหารของอินเดียประมาณการวา ผลผลิตน้ําตาลในป 2555/2556 มีแนวโนมลดลงอยูที่ 24.5 ลานตัน จาก
26.34 ลานตันในป 2554/55 สวนการบริโภคอยูที่ประมาณ 22-23 ลานตัน ผลผลิตน้ําตาลที่ลดลง เนื่องจากมีฝนตกนอยกวา
ปกติ และโรงงานน้ําตาลหลายแหงมีปญหาคางชําระคาออย ทําใหชาวไรออยหันไปปลูกพืชอื่นที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวา อนึ่ง
ผลผลิตน้ําตาลของอินเดียมีปริมาณเพิ่มขึ้นและลดลงเปนวัฏจักรในทุก 3-4 ป ซึ่งในชวงที่ 2 ปที่ผานมา อินเดียผลิตน้ําตาลได
เกินความตองการบริโภค มีน้ําตาลเหลือสงออก และกลายเปนคูแขงของไทย และบราซิล ในตลาดตะวันออกกลาง แอฟริกา
และเอเชีย
สํ า หรั บ ในป ก ารผลิ ต 2556/2557 คาดการณ วา จะมี ผ ลผลิ ต น้ํ า ตาลเพิ่ ม ขึ้ น แม ว า พื้ น ที่ ใ นการปลู ก อ อ ยเท า เดิ ม
เนื่องจากสภาพอากาศที่มีปริมาณน้ําฝนกระจายอยางทั่วถึงในเขตพื้นที่ปลูกออย และคาดการณวาจะมีผลผลิตสวนเกินเหลือ
สงออก
ประเทศไทย
ในปการผลิต 2551/2552 - 2555/2556 ประเทศไทยเปนผูผลิตน้ําตาลไดเปนอันดับที่ 5 ของโลก โดยคิดเปนอัตรา
เฉลี่ยรอยละ 5.68 ของปริมาณการผลิตทั่วโลก โดยมีการบริโภคเฉลี่ยเพียงรอยละ 1.57 ของปริมาณการบริโภคทั่วโลก และมี
ปริมาณการสงออกเปนอันดับที่ 2 ของโลก คิดเปนอัตราเฉลี่ยรอยละ 12.38 ของปริมาณการสงออกทั่วโลก
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายในประเทศไทยนั้นมีความสําคัญตอผลผลิตมวลรวมของชาติ และมีความสามารถ
ที่จะเติบโต และพัฒนาอีกมาก ทิศทางที่ประเทศไทยจะกาวตอไปนั้น ชาวไรออยตองมีการพัฒนาองคความรู ตองมีการวิจัย
พันธุออยอยางจริงจังมากขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับพื้นที่นั้น ๆ ตองเพิ่มคุณภาพของออยพรอมกับปริมาณออยที่ไดตอไร (Yield)
ซึ่งปจจุบันยังอยูในเกณฑที่ต่ํา
อยางไรก็ดี โครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลในประเทศไทยอยูภายใตพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
ฉบับป พ.ศ. 2527 จึงมีการจัดระบบและควบคุมการผลิตและจําหนายออยและน้ําตาลทราย ใหเปนไปตามบทบัญญัติ โดย
น้ําตาลที่ผลิตไดทั้งหมดในประเทศนั้นรอยละ 30 จะจําหนายภายในประเทศ อีกรอยละ 70 เปนน้ําตาลเพื่อสงออกทั้งหมด
จากการประมาณการป 2556/2557 ประเทศไทยจะมีผลผลิตน้ําตาลทรายจํานวน 10.50 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ
6.01 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ปริมาณการบริโภคจํานวน 2.65 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 1.59 ของปริมาณการบริโภค
ทั้งหมด และปริมาณการสงออกจํานวน 8.7 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 14.83 ของปริมาณการสงออกทั้งหมด
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การเปลี่ยนแปลงจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภายใต AEC ไทยมีพันธกรณีตองลดอัตราภาษีนําเขาสินคาเกษตรทุกรายการ รวมถึงน้ําตาลทรายจากประเทศ
อาเซียนอื่นลงเปนรอยละ 0 ตั้งแต 1 มกราคม 2553 ในทางกลับกัน ประเทศอาเซียน 5 ประเทศ คือ บรูไนฯ อินโดนีเซีย
มาเลเซีย ฟลิปปนส และสิงคโปร ตางมีพันธกรณีในการลดอัตราภาษีนําเขาสินคาเกษตรที่นําเขาจากประเทศอาเซียนอื่น
รวมทั้งไทย ลงเปนรอยละ 0 ตั้งแต 1 มกราคม 2553 เชนกัน
ประเทศไทยเปนผูสงออกสินคาน้ําตาลทรายเปนอันดับ 1 ของอาเซียน โดยมีสงออกไปประเทศอาเซียนประมาณ
2.73 ลานตันในป 2554 ขณะนี้ในตลาดดังกลาวมีความตองการนําเขาประมาณปละ 5.6 ลานตัน การเปดเสรีการคาภายใต
AEC จึงเปนโอกาสของไทยในการขยายตลาดในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอินโดนีเซียซึ่งเปนตลาดสงออกน้ําตาลทราย
ใหญที่สุดของไทย โดยในป 2555 ไทยสงออกไปอินโดนีเซีย 1.87 ลานตัน
ภาวะอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายในประเทศไทย
ออยเปนวัตถุดิบที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเปนวัตถุดิบที่ใชสําหรับผลิตน้ําตาลและผล
พลอยไดจากน้ําตาลสามารถตอยอดไปยังอุตสาหกรรมอื่นได โดยในปการผลิต 2555/2556 ประเทศไทยมีโรงงานน้ําตาลที่
ดําเนินการอยูจํานวน 50 โรง และมีกําลังการผลิต ดังนี้
กลุม

จํานวนบริษัท
ออยเขาหีบ
ผลผลิตน้ําตาลทราย
สวนแบงการผลิต
น้ําตาล/ตันออย
ในกลุม
(ตัน)
(ตัน)
(รอยละ)
(ก.ก)
กลุมมิตรผล
6
18,851,400
1,961,866
19.14
108
กลุมไทยรุงเรือง
7
17,916,380
1,872,486
18.27
102
กลุมไทยเอกลักษณ
3
11,361,265
1,149,582
11.21
101
กลุมน้ําตาลขอนแกน
4
7,298,623
753,393
7.35
102
กลุมน้ําตาลวังขนาย
4
6,368,273
658,452
6.42
104
กลุมน้ําตาลโคราช
2
5,763,338
642,583
6.27
112
กลุมน้ําตาลบานโปง
2
5,192,698
496,411
4.84
97
กลุมน้ําตาลกุมภวาป
2
3,465,773
376,699
3.67
109
ครบุรี
1
2,547,348
263,356
2.57
103
กลุมอุตสาหกรรมชลบุรี
3
1,895,850
182,932
1.78
98
บุรีรัมย
1
1,489,298
162,512
1.59
109
อื่นๆ
15
16,591,771
1,730,945
16.89
103
รวม
50
97,979,690
10,251,217
10.00
104
ที่มา: รายงานการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศ ประจําปการผลิต 2555/2556 ฉบับปดหีบโดยสํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย

โครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลไทย
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลในประเทศไทยอยูภายใตพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย ฉบับป พ.ศ. 2527 ซึ่ง
เปนกฎหมายที่กํากับดูแลระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ตั้งแตการบริหารจัดการในไรออย การผลิตในโรงงาน
น้ําตาล และการสงออก ตลอดจนการแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาล (ระบบ 70:30) เพื่อรักษา
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและคุมครองรักษาผลประโยชนของชาวไรออยในดานการผลิตและจําหนายและให
เกิดความเปนธรรมแกโรงงานและผูบริโภค มีการจัดระบบและควบคุมการผลิตและจําหนายออยและน้ําตาลทราย ใหเปนไป
ตามบทบัญญัติ
สวนที่ 2 หนา 21

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

โครงสรางการบริหารระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย จะประกอบดวยคณะกรรมการ 5 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (กอน.) มีหนาที่กําหนดนโยบายเพื่อบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมออย
และน้ําตาลทราย กําหนดระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติและมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการคณะอื่นๆ ตามที่
กฎหมายกําหนด โดย กอน. ประกอบดวย ผูแทนฝายราชการ 5 คน ผูแทนฝายชาวไรออย 9 คน และผูแทนฝายโรงงาน 7 คน
2. คณะกรรมการบริหาร (กบ.) มีหนาที่หลักในการใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอ กอน. และควบคุมการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการออยและคณะกรรมการน้ําตาลทราย โดย กบ. ประกอบดวย ผูแทนฝายราชการ 3 คน ผูแทนฝาย
ชาวไรออย 5 คน ผูแทนฝายโรงงาน 4 คน และผูทรงคุณวุฒิ 1 คน
3. คณะกรรมการออย (กอ.) มีหนาที่ในการใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอ กอน. และ กบ. ในกิจการเกี่ยวกับ
เรื่องออย โดย กอ. ประกอบดวย ผูแทนฝายราชการ 4 คน ผูแทนฝายชาวไรออย 6 คน และผูแทนฝายโรงงาน 4 คน
4. คณะกรรมการน้ําตาลทราย (กน.) มีหนาที่ในการใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอ กอน. และ กบ. ในกิจการ
เกี่ยวกับเรื่องน้ําตาลทราย โดย กน. ประกอบดวย ผูแทนฝายราชการ 5 คน ผูแทนฝายชาวไรออย 5 คน และผูแทนฝายโรงงาน
5 คน
5. คณะกรรมการบริหารกองทุน (กท.) มีหนาที่กําหนดระเบียบวาดวยการเก็บรักษา การหาผลประโยชนและการ
ใชจายเงินกองทุน และ บริหารควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด โดย กท. ประกอบดวย ผูแทน
ฝายราชการ 6 คน ผูแทนฝายชาวไรออย 3 คน และผูแทนฝายโรงงาน 3 คน
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (สอน.) ทําหนาที่เปนหนวยงานเลขานุการของคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย ทั้งนี้ สอน. มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายกํากับดูแล สงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายใหเติบโตอยางยั่งยืน มีเสถียรภาพ โดยการกําหนดนโยบายสงเสริมการวิจัยพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย รวมทั้งสรางความเปนธรรมและรักษาผลประโยชนในระบบ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายและผูบริโภค
หลักเกณฑ/วิธีการจัดสรรปริมาณน้ําตาลใหแตละโรงงานผลิต
1. บัญชีจัดสรรขั้นตน ออกประกาศกอนการเปดหีบออยผลิตน้ําตาลทรายในแตปการผลิต (พ.ย.-เม.ย) เพื่อให
โรงงานน้ําตาลสามารถวางแผนการผลิตได โดยคณะกรรมการออยจะมีการประมาณการผลผลิตจาก สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, คณะอนุกรรมการออยระดับทองถิ่น 25 เขต, องคกรชาวไร, โรงงานน้ําตาล และ สํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย
สูตรคํานวณ
ผลผลิตน้ําตาลรวม = ปริมาณออยของแตละโรงงานน้ําตาล x ผลผลิตน้ําตาลทรายตอตันออย เฉลี่ย 3 ปการผลิต
ของแตละโรงงานน้ําตาล
2. บัญชีจัดสรรปรับปรุง คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายจะออกประกาศจัดสรรปรับปรุง ในกรณีดังตอไปนี้
-

ปริมาณออยเปลี่ยนแปลงไปจากจัดสรรขั้นตน

-

ปริมาณน้ําตาลทรายโควตา ก. เปลี่ยนแปลงไปจากจัดสรรขั้นตน

-

จํานวนโรงงานที่เปดหีบเปลี่ยนแปลงไปจากจัดสรรขั้นตน
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3. บัญชีจัดสรรขั้นสุดทาย ดําเนินการเมื่อโรงงานน้ําตาลทุกโรงไดปดหีบออยแลว โดยใชผลผลิตน้ําตาลทรายจริง
ที่แตละโรงงานผลิตได ตั้งแตเปดหีบจนถึงปดหีบ จะมีการจัดสรรกอนการจัดสรรขั้นตนของปถัดไป โดยจะมีการประมาณ
การวาน้ําตาลในปถัดไปจะขาดแคลนหรือไม จะไดจัดสรรเพิ่มเติม
การจัดสรรชองทางการจัดจําหนายน้ําตาลที่ผลิตไดในประเทศ แบงเปน 3 โควตา ดังนี้
โควตา ก. เปนน้ําตาลทรายขาว น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ที่จําหนายในประเทศ โดยคณะกรรมการน้ําตาลทรายจะ
เปนผูกําหนดปริมาณน้ําตาลที่จะบริโภคภายในประเทศในแตละปโดยคํานวณจากการบริโภคน้ําตาลในแตละปที่ผานมา การ
เติบโตของจํานวนประชากร และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หลังจากคณะกรรมการน้ําตาลทรายไดกําหนด
ปริมาณน้ําตาลโควตา ก. แลว จึงจัดสรรใหแกโรงงานน้ําตาลในแตละป โดยโรงงานน้ําตาลไมสามารถขายน้ําตาลเกินกวา
โควตาที่ไดรับการจัดสรรจากคณะกรรมการน้ําตาลทราย
ปริมาณน้ําตาลทรายทั้งหมดที่จําหนายภายในประเทศ หรือ โควตา ก. ไดถูกแบงออกเปนงวดจําหนาย จํานวน 52
งวด ตามจํานวนสัปดาหในรอบปเพื่อใหโรงงานน้ําตาลนําน้ําตาลออกจําหนายสัปดาหละ 1 งวด ใหแกผูคาสงหรือ
อุตสาหกรรมตางๆ ที่ใชน้ําตาลทรายเปนวัตถุดิบ โดยศูนยบริหารฯ จะทําหนาที่เปนหนวยงานควบคุมโดยออกใบอนุญาตขน
ยายน้ําตาลของโรงงานน้ําตาลตางๆ ใหกับผูซื้อภายหลังจากชําระคาน้ําตาลใหกับตัวแทนของโรงงานแลว และผูซื้อน้ําตาลจะ
นําใบอนุญาตดังกลาวของโรงงานไปรับน้ําตาลเพื่อนําไปจําหนายตอไป
ราคาออยขั้นตน
คณะกรรมการบริหารมีหนาที่จะตองจัดทําประมาณรายไดจากการจําหนายน้ําตาลที่คาดวาจะผลิตไดในฤดูนั้น เพื่อ
กําหนดราคาออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลขั้นตน หลังจากนั้นสํานักงานออยและน้ําตาลทราย
(สอน.) จะสรุปตัวเลขประมาณการรายได เสนอตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นไปยัง
คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบ เมื่ อ ได รั บ ความเห็ น ชอบแล ว สอน. ก็ จ ะประกาศราคาอ อ ยขั้ น ต น และ
ผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตน
ราคาออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตนตองไมนอยกวารอยละ 80 ของประมาณ
การรายได และตอ งคํานึ งถึงต นทุนการผลิตออยและน้ําตาลทรายดวย โดยโรงงานน้ําตาลจะใชราคาขั้นต นที่กําหนดไว
คํานวณเงินเพื่อชําระคาออยลวงหนาใหแกชาวไรออย และเมื่อสิ้นเดือนกันยายนของทุกป คณะกรรมการบริหารก็จะตอง
คํานวณรายไดสุทธิที่ไดจากการจําหนายน้ําตาลทรายในแตละปการผลิต
ราคาออยขั้นสุดทาย
คณะกรรมการชุดดังกลาวจะตองกําหนดราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้น
สุดทาย เสนอตอคณะกรรมการชุดใหญ โดยการกําหนดราคาออยขั้นสุดทายตองคํานึงถึง รายไดสุทธิที่คํานวณไว ตนทุนและ
ผลตอบแทนในการผลิตน้ําตาลทราย ผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตน ตนทุนและผลตอบแทนในการ
ผลิตออย ราคาออยขั้นตน และเงินที่ไดรับจากกองทุนออยและน้ําตาลทราย
หากราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตนสุดทายแลว ต่ํากวา ราคาออย
ขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตน กอน. ตองจายเงินชดเชยใหแกโรงงานเทากับสวนตาง
ดังกลาว โดยชาวไรไมตองสงคืนคาออยที่ไดรับลวงหนาและมีราคาเกินกวานั้นกับโรงงาน
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ตารางตอไปนี้ แสดงราคาออยขั้นตนและราคาออยขั้นสุดทายตั้งแตปการผลิต 2548/2549 ถึง 2555/2556
2548/49
(บาท/ตัน)
800
845.3

2549/50
(บาท/ตัน)
800
687.1

2550/51
(บาท/ตัน)
600
667.1

2551/52
(บาท/ตัน)
830
917.4

ราคาออยขั้นตน
ราคาออยขั้นสุดทาย
(เขต 9)
หมายเหตุ: เขต 9 ประกอบดวยโรงงานน้ําตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา: บริษัท

2552/53
(บาท/ตัน)
965
999.9

2553/54
(บาท/ตัน)
945
1,077.6

2554/55
(บาท/ตัน)
1,000
1,072.0

2555/56
(บาท/ตัน)
950
1,011.2

ราคาน้ําตาลทรายภายในประเทศ
ราคาน้ําตาลภายในประเทศมีกระทรวงรับผิดชอบทั้งหมด 2 กระทรวง คือ กระทรวงอุตสาหกรรม โดย
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เปนผูกําหนดราคาน้ําตาลทราย ณ หนาโรงงาน สวนกระทรวงพาณิชย โดยคณะกรรมการ
กลางกําหนดราคาสินคาและบริการ เปนผูกําหนดราคาจําหนายน้ําตาลทรายขายปลีก
โควตา ข. เปนน้ําตาลทรายดิบซึ่งคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกําหนดปริมาณโควตา ข. ใหโรงงานผลิตเพื่อ
สงมอบใหบริษัทออยและน้ําตาลไทย จํากัด (บริษัทรวมระหวางชาวไร โรงงานน้ําตาลและสวนราชการ) เพื่อสงออกและ
จําหนายไปยังตางประเทศ
โควตา ค. ไดแก น้ําตาลทรายดิบ หรือน้ําตาลทรายขาว หรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ที่คณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทรายกําหนดใหโรงงานผลิตเพื่อการสงออกได หลังจากที่ โรงงานผลิตน้ําตาลทรายไดครบตามปริมาณที่จัดสรรใหตาม
โควตา ก. และ โควตา ข. แลว
น้ําตาลโควตา ค. ที่จะดําเนินการสงออกผานทาง 7 บริษัทสงออก ไดแก บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลแหงประเทศ
ไทย จํากัด, บริษัท คาผลผลิตน้ําตาล จํากัด, บริษัท สงออกน้ําตาลสยาม จํากัด, บริษัท การคา อุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด,
บริษัท น้ําตาลแปซิฟก จํากัด, บริษัท สงออก เค.เอส.แอล. จํากัด และ บริษัท ที.ไอ.เอส.เอส. จํากัด
ตารางแสดงปริมาณน้ําตาลโควตา ก. ข. และ ค. ของอุตสาหกรรมและบริษทั ในปการผลิต
หนวย: ตัน
ปการผลิต 2553/2554
โควตา ก.
25,000,000.00
อุตสาหกรรม
24,551,659.00
บริษัท
448,341.00
โควตา ข.
8,000,000.00
อุตสาหกรรม
7,856,185.00
บริษัท
143,815.00
โควตา ค.
63,630,086.72.00
อุตสาหกรรม
62,489,310.72.00
บริษัท
1,140,776.00
ที่มา: สํานักงานบริหารออยและน้ําตาล

ปการผลิต 2554/2555
23,000,000.00
22,635,383.00
364,617.00
8,0000,000.00
7,859,740.00
140,260.00
71,512,173.31.00
70,391,933.26
1,120,240.05
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ปการผลิต 2555/2556
23,000,000.00
22,596,526.00
403,474.00
8,000,000.00
7,859,661.00
140,339.00
66,074,557.40
64,915,453.40
1,159,104.00

ปการผลิต 2556/2557
25,000,000.00
24,550,449.00
449,501.00
8,000,000.00
143,840.00
7,856,160.00
73,051,132.63
1,313,464.10
71,737,668.53

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

การจัดสรรผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาล
ภายใตพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย ฉบับป พ.ศ. 2527 ซึ่งกําหนดการจัดสรรผลประโยชนระหวางชาวไร
ออยและโรงงานน้ําตาลตามระบบ 70 : 30 หมายถึง รายไดที่ไดจากการจําหนายน้ําตาลในระบบทั้งหมดเมื่อหักคาใชจายแลว
คงเหลือเทาไหร จึงแบงกันตามอัตราสวน โดย รอยละ 70 จะนําไปคํานวณหาราคาออยของชาวไรออย สวนที่เหลืออีกรอยละ
30 จะนําไปคํานวณหาผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาล
สูตรการคํานวณ ดังนี้
ราคาออยเฉลี่ย

=(0.70 x รายไดสุทธิของอุตสาหกรรมที่หักคาใชจายของระบบแลว)
ปริมาณออยเขาหีบ
ผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย =(0.30 x รายไดสุทธิของอุตสาหกรรมที่หักคาใชจายของระบบแลว)
ปริมาณน้ําตาลที่ผลิตได
2.2.3

การจัดหาวัตถุดิบ

2.2.3.1 ภาพรวมการปลูกออยในประเทศไทย
แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกออยและที่ตั้งโรงงานน้ําตาลประเทศไทยปการผลิต 2555/2556
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ตารางตอไปนี้ แสดงประมาณการพื้นที่ปลูกออยและผลผลิตประจําฤดูกาล 2556/57
ภาค / จังหวัด
เหนือ
กลาง
ตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือไมรวมบุรีรัมย
บุรีรัมย
รวมทั้งประเทศ
ที่มา: สํานักงานออยและน้ําตาล

พื้นที่ปลูกออย
(ไร)
2,039,101
2,816,269
461,395
3,622,001
188,240
9,127,006

ปริมาณออยทั้งหมด
(ตัน)
23,408,148
33,951,072
4,927,726
40,382,104
2,125,232
104,794,282

ผลผลิตเฉลี่ย
(ตัน/ไร)
11.48
12.06
10.68
11.16
11.29
11.48

ในปการผลิต 2555/2556 มีพื้นที่เพาะปลูกออยรวมประมาณ 9.5 ลานไร แบงเปนพื้นที่ปลูกออยสงโรงงาน 8.8
ลานไร และพื้นที่ปลูกออยทําพันธุกวา 6 แสนไร โดยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2553/2554 จํานวนกวา 4 แสนไร หรือ
รอยละ 5.43 เนื่องจากมีปจจัยสนับสนุนดานราคาออยที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนปริมาณน้ําฝนและสภาพภูมิอากาศที่
เอื้ออํานวยตอการเพิ่มผลผลิตออยอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวออยสงโรงงาน ในเขตพื้นที่สํารวจรวม 48 จังหวัด
หนวย
2551/52
ราคาออยขั้นตน (ที่ 10 ซีซีเอส)
บาท
830.00
ราคาออยขั้นสุดทาย (ที่ 10 ซีซีเอส)
บาท
917.87
ปริมาณออยสงโรงงาน
ตัน
66,463,253
พื้นที่ปลูกออย
ไร
6,836,025
ที่มา: ขอมูลจากรายงานพื้นที่ปลูกออยป สํานักงานออยและน้ําตาล

2552/53
965.00
999.71
68,485,300
7,134,846

2553/54
945.00
1,047.51
95,358,928
8,461,252

2554/55
1,000.00
1,154.00
97,979,690
8,998,286

2555/56
950.00
1,074.54
100,002,515
9,487,320

2.2.3.2 การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใชผลิตน้ําตาล คือ ออย เนื่องจาก บริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย จํากัด หรือ BSF มิไดมีวัตถุดิบเปน
ของตนเองจึงตองพึ่งพาชาวไรออยในการจัดหาวัตถุดิบเขาสูกระบวนการผลิต บริษัท บุรีรัมยวิจัยและพัฒนา จํากัด หรือ BRD
ไดทําสัญญา Contract farming กับชาวไรออยทุกราย หรือเรียกวาการทําโควตา หรือสัญญาการสงมอบวัตถุดิบลวงหนาใหแก
บริษัท ซึ่งจะทําให BRD สามารถวางแผนการจัดหาวัตถุดิบไดเปนไปตามแผนและเปาหมายที่กําหนด
นอกจากนี้ เนื่องจากบริเวณพื้นที่รอบโรงงานน้ําตาลของ BSF ยังมีโรงงานน้ําตาลแหงอื่นๆ เพื่อเปนการลดตนทุน
การขนสงและลดปญหาความขัดแยงระหวางโรงงานน้ําตาลที่อาจเกิดขึ้น BSF จึงไดเขาทําสัญญารวมกับ บจ. อุตสาหกรรม
โคราช และ บจ. น้ําตาลสุรินทร ตั้งแตป 2549 เปนตนไป เพื่อแบงเขตบริเวณรอบโรงงานในการจัดสงออย
ปจจุบัน ชองทางการจัดหาวัตถุดิบของ BSF มี 2 ชองทางคือ การสงเสริมแบบมีสัญญาในพื้นที่สงเสริมในรัศมีรอบ
โรงงาน BSF 50 ก.ม. ซึ่งเปนชองทางหลักในการจัดหาวัตถุดิบ อยางไรก็ตาม BSF ยังไดมีการจัดหาวัตถุดิบนอกพื้นที่สงเสริม
ของบริษัทบางสวน แตจะมีตนทุนสูงกวาการจัดหาวัตถุดิบในพื้นที่สงเสริม
ปการผลิต 2556/57 เปนตนไป บริษัทคาดวาจะสามารถสงเสริมการปลูกออยรอบรัศมี 50 กม.รอบโรงงานไดตาม
เปาหมาย ซึ่งคาดวาจะสามารถหีบออยจากพื้นที่สงเสริมของตนเอง 100 %
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แผนภาพพื้นที่สงเสริมในรัศมีรอบโรงงาน BSF

เพื่อใหมีปริมาณที่เพียงพอกับความตองการของกําลังการผลิต ในปการผลิต 2556/57 เปนตนไปไดมีการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพการผลิตออยของชาวไร ในเขตสงเสริมใหสามารถผลิตออยโดยการเพิ่มพื้นที่ปลูกและเพิ่มผลผลิตออย (Yield)
ตอไรไดมากขึ้น และจะลดสัดสวนการจัดหาวัตถุดิบนอกเขตพื้นที่การสงเสริมที่มีตนทุนโดยเฉพาะคาขนสงที่สูงกวา ทําให
BSF มีปริมาณวัตถุดิบจากการสงเสริมมากเทากับกําลังการผลิต ซึ่งจะทําใหตนทุนในการจัดหาวัตถุดิบลดลงตามไปดวย
ตารางแสดงพื้นที่ปลูกและปริมาณออยจากการสงเสริม และนอกพื้นที่สงเสริมของบริษัท
ปการผลิต

2552/53
2553/54
2554/55
2555/56
2556/57
ที่มา: บริษัท

ปริมาณพื้นที่ในเขตสงเสริม
พื้นที่ปลูก
ปริมาณออย
( ไร )
(ลานตัน)
98,000
0.85
118,000
1.25
107,900
1.05
129,000
1.49
168,000
1.85

ปริมาณออยนอกเขต
การสงเสริม
(ลานตัน)
0.32
0.23
0.43
0.26
0.00
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รวมปริมาณออย
( ลานตัน )
1.17
1.58
1.48
1.75
1.85

ผลผลิตในเขต
สงเสริม
(ตัน/ไร)
8.68
8.94
9.73
11.56
11.01
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แผนผังการจัดหาวัตถุดิบออย มีดังนี้
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ออยเปนวัตถุดิบตนน้ําที่มีความสําคัญที่สุดที่ใชผลิตน้ําตาลทรายซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัท และธุรกิจผล
พลอยไดจากการผลิตน้ําตาล (by product) ไดแก กากออยใชผลิตเปนพลังงานไฟฟาขายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค(กฟภ.)
และกากตะกอน(Filler cake) ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตปุยอินทรียและปุยเคมี ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการพัฒนาปรับปรุงดิน
คืนความอุดมสมบูรณใหกับพื้นที่ดินของเกษตรกร ทําใหการผลิตออยไดผลผลิตและคุณภาพที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การปลูก
ออยยังเปนการกอใหเกิดธุรกิจและอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ไมวาจะเปนธุรกิจในดานการขนสง การ
กระจายแรงงาน การสรางรายไดในทองถิ่น เกิดความยั่งยืนในทองถิ่น เกษตรกรมีรายไดที่มั่นคงและผลตอบแทนสูง ในแตละ
ปจะมีการกระจายรายไดใหกับในสวนของเกษตรกรมากถึง 2.0 – 2.5 พันลานบาท
ระบบการจัดหาวัตถุดิบของ BRD เพื่อใหมีปริมาณออยที่เพียงพอใหเกษตรกรปลูกออยในพื้นที่ของตนโดยไดรับ
การสนับสนุนเงินทุนและปจจัยการผลิตจากบริษัทโดยผานการพิจารณาควบคุมติดตามการใชปจจัยการผลิตใหเปนไปตาม
แผนและหลักเกณฑกําหนด เพื่อใหไดผลผลิตออยตามเปาหมาย โดยเกษตรกรจะไดรับการถายทอดความรู การตรวจติดตาม
อยางใกลชิดตั้งแตการปลูก การดูแลรักษาจนกระทั่งถึงการตัดเก็บเกี่ยว ขายใหแกโรงงาน การสงเสริมการปลูกออยจะเปน
ลักษณะการสงเสริมแบบมีสัญญาซึ่งเปนการทําสัญญาระหวางเกษตรกรกับบริษัท ที่เรียกวาการทําโควตา (Quota) หรือ
สัญญาการสงมอบวัตถุดิบลวงหนาใหกับบริษัท ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถวางแผนการจัดหาวัตถุดิบไดเปนไปตามแผนและ
เปาหมายที่กําหนด
จากการดําเนินงานของกลุมบริษัทมากวา 50 ป ทําใหปจจุบันมีเกษตรกรที่คูสัญญา (โควตา) กวา 15,000 โควตา
(รายหรือครอบครัว ) มีพื้นที่ปลูกออยปการผลิต 2556/57 กวา 168,000 ไร คาดการณผลผลิตออย 1.85 ลานตัน และมีการ
เติบโตเพิ่มมากขึ้นทุกป โดย BRD มีการบริหารจัดการงานออกเปน สวนงานสงเสริม สวนงานจัดหา และสวนงานวิจัยและ
พัฒนาออย
1. งานสงเสริม
ฝายสงเสริม เปนหนวยงานหลักของ BRD ในการสงเสริมการปลูกออยของเกษตรกรใหไดตามปริมาณและ
คุณภาพตามเปาหมาย ตาม Contract Farming โดยมีนักสงเสริมที่ทําหนาที่ปฏิบัติงานในภาคสนาม ในการจัดหาพื้นที่และ
เกษตรกรเขารวมโครงการปลูกออยกับ BRD การตรวจติดตามการปฏิบัติของชาวไรใหปลูกออยตามโปรแกรมที่กําหนด
เพื่อใหไดผลผลิตตามเปาหมาย การสั่งจายปจจัยการผลิตหรือที่เรียก “เกี๊ยว” ตามงวดงานของเกษตรกรที่ไดปฏิบัติในแตละ
งวด ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีและการฝกอบรมแนะนําเกษตรกรใหสามารถปลูกออยอยางมืออาชีพ มีกําไร และยึด
อาชีพการปลูกออยเปนอาชีพหลักอยางยั่งยืน การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางเกษตรกรและ BRD นักสงเสริม 1 คน จะ
รับผิดชอบปริมาณออย 30,000 – 50,000 ตันตอคน หรือชาวไรจํานวน 200 ถึง 250 ราย
BRD มีสํานักงานสงเสริมการปลูกออยกระจายทุกพื้นที่รวม 14 สํานักงานยอย เพื่ออํานวยความสะดวกและ
ดูแลติดตามงานของเกษตรกรไดอยางใกลชิดและตามเปาหมาย นอกจากนี้ BRD ไดมีการพัฒนาเครื่องมือในการบริหาร
จัดการเพื่อชวยการสงเสริมการปลูกออยใหประสิทธิภาพ โดยการตรวจติดตามการปฏิบัติของเกษตรกรระดับแปลงออย โดย
ใชเทคโนโลยี MIS (Management Information System) ระบบ GIS (Geographic Information System) มีการทํางานระบบ
ฐานขอมูลกลางผานระบบอินเตอรเน็ต แบบ Real Time โดยใชการสื่อสารผานโทรศัพทมือและแท็บเล็ต
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1.1 การสนับสนุนดานความรูเกี่ยวกับออย
BRD ใหการสนับสนุนปจจัยการผลิต หรือเงินสินเชื่อ (เกี๊ยว) ปุย สารเคมี พันธุออย เครื่องจักรเครื่องมือ
ทางการเกษตร การใหการความรู และการติดตามดูแลอยางใกลชิด โดยที่การสงเสริมจะมีความสอดคลองประเภทของออยที่
ชาวไรปลูก ดังนี้
- ออยปลายฝน เปนฤดูการปลูกที่เหมาะสมที่สุดและใหผลผลิตและคุณภาพดีที่สุด การปลูกออยปลาย
ฝนจะทําใหออยมีอายุครบพอดีเมื่อทําการเก็บเกี่ยวออย คือ ประมาณ 12-13 เดือน การปลูกจะเริ่มตั้งแตปลายเดือนตุลาคม
จนถึงเดือน มกราคม การปลูกปลายฝนจะอาศัยความชื้นที่สะสมในดินในชวงที่ฝนที่ตกในชวงฤดูฝน การเตรียมดินปลูกออย
ปลายฝนจะตองเตรียมดินดี ออยจึงจะขามฤดูแลงที่ไมมีฝนตกไปได BRD จะเนนใหชาวไรปลูกออยปลายฝนมากที่สุด โดย
จะใหการสนับสนุนในเรื่องเงินลงทุน คาไถปลูก คายากําจัดวัชพืช รวมถึงสนับสนุนใหพันธุออยเหมาะสมกับพื้นที่ปลูก โดย
ในปการผลิต 2556/57 จะพื้นที่การปลูกออยปลายฝนรวม 70,000 ไร
- ออยตนฝน ออยตนฝนนั้นจะปลูกชวงระหวางเดือนเมษายนจนถึงตนเดือนพฤษภาคม ชาวไรออย
จะตองลงทุนปลูกใหม ดังนั้น BRD จะใหการสนับสนุนในเรื่องเงินลงทุน คาไถปลูก คายากําจัดวัชพืช รวมถึงสนับสนุนให
พันธุออยเหมาะสมกับพื้นที่ปลูก อยางไรก็ตามออยตนฝนจะมีขอเสีย คือ อายุออยเมื่อถึงการเก็บเกี่ยวจะไมถึง 12 เดือนเมื่อตัด
สงโรงงานทําใหผลผลิตและคุณภาพไมดี ตนทุนสูง การจัดการมีความยุงยากกวา บริษัทจึงสงเสริมเพียงเฉพาะใหไดทําเปน
พันธุออยปลูกเทานั้น
- ออยตอ เปนออยที่งอกใหมจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตออก และเมื่อตัดแลว จะมีหนอออยงอกออกมา
ใหม ชาวไรสามารถบํารุงรักษาเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูตอไปได ดังนั้น การลงทุนในออยตอจะไมสูง BRD จะสงเสริมเพียง
คายากําจัดวัชพืช ใสปุย และคาแรงบางสวน ผลผลิตที่ไดนั้นจะใกลเคียงออยปลูกใหมหรือต่ํากวาขึ้นอยูกับการบํารุงรักษา
ออยตอจะอยูไดอีก 3 ถึง 5 ป ดั้งนั้น BRD จึงไดมีการรณรงคการบํารุงออยตอ หลังจากตัดออยเสร็จทันที เชน การสับใบและ
ใสปุย การใหน้ําชลประทาน เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตนทุน เพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มเปอรเซ็นตการงอกของ
ออยตอของชาวไร
นอกจากนี้ เนื่ องจากกระบวนการผลิตในแต ละช วงขึ้ นอยู กับช วงการเจริญ เติบโตของอ อย ซึ่งจะเป น
ตัวกําหนดกิจกรรมในการจัดการและบํารุงรักษาออยที่จะตอบสนองความตองการของออยใหมีการเจริญเติบโตตามศักยภาพ
ทั้งนี้ในการไดมาของวัตถุดิบ จะไดจากหลักปจจัย 2 สวน คือ พันธุออย และสิ่งแวดลอมหรือการจัดการ ดังสมการ

Y = V+E
Y หมายถึง Yield หรือผลผลิต
V หมายถึง Vareity หรือ พันธุ ,พันธุกรรม
E หมายถึง Environment หรือ สิ่งแวดลอม รวมถึงการจัดการ
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ชวงของการเจริญเติบโตของออยแบงออกเปน 4 ชวง คือ ชวงที่ 1 ระยะตั้งตัว ชวงที่ 2 ระยะแตกกอ ชวงที่ 3 ชวงสรางน้ําตาล และชวงที่ 4 ชวงการสุกแก
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จากชวงการเจริญเติบโตทั้ง 4 ชวงในรอบ 1 ป หรือ 1 ปการผลิต จะแบงชวงการจัดการในไรของชาวไรไดตามแผนปฏิทินการปลูกออยไดดังนี้

ที่มา: บริษัท
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1.2 การสนับสนุนเงินเกี๊ยว
การสนับสนุนเงินเกี๊ยว เปนการสนับสนุนที่โรงงานน้ําตาลใชในการสงเสริมชาวไรออย โดยการใหเงิน
ลวงหนาเพื่อใหชาวไรออยสามารถนําเงินสวนดังกลาวไปลงทุนสําหรับการปลูกออยในชวงที่เริ่มเพาะปลูกและเมื่อถึงฤดูหีบ
ออย ชาวไรออยที่ไดรับเงินเกี๊ยวจะนําออยมาขายใหแกโรงงาน โดย BSF มีกระบวนการในการพิจารณาสินเชื่อใหแกชาวไร
อยางละเอียดรอบคอบ มีหลักเกณฑในการพิจารณาแตละราย โดยพิจารณาจาก พื้นที่ปลูกออย ระบบชลประทาน ขอมูลใน
อดีตเกี่ยวกับการสงออยเขาหีบใหโรงงาน และเพื่อปองกันความเสี่ยงจากการใหเงินสงเสริม บริษัทยังกําหนดใหชาวไรตองหา
หลักประกัน เพื่อค้ําประกันการขอเงินสงเสริม อาทิ โฉนด น.ส. 3ก และบุคคลค้ําประกัน 3 คนขึ้นไป ถาหากวงเงินที่จะอนุมัติ
ใหชาวไรเปนวงเงินที่สูง ฝายสินเชื่อจะทําการขออนุมัติจาก ผูบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการของ BSF การทําสัญญาและให
สินเชื่อแกชาวไรมีขั้นตอนการพิจารณาดังนี้
1. นักสงเสริม ประชาสัมพันธ จัดประชุมเกษตรกรเพื่อสงเสริมจัดหาเกษตรกรเขารวมโครงการปลูก
ออยกับ BRD
2. เกษตรกรแจงความจํานงและสมัครเขารวมโครงการ
3. นักสงเสริมพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครเขารวมโครงการเกษตรกร และทํา
สัญญาการเขารวมโครงการ โดยเกษตรกรที่ขอรับเงินสงเสริม และปจจัยการผลิต จะตองมีหลักทรัพย และบุคคลค้ําประกัน
4. นักสงเสริมสํารวจพื้นที่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ทางการเกษตรในการปลูกออยและ
กําหนดโควตา ปริมาณออยที่ทําสัญญา เชน สภาพพื้นที่ สภาพความเหมาะสมของดิน และความเหมาะสมตามหลักวิชาการ
5. เกษตรกรเขาประชุม และรับการฝกอบรมการเปนเกษตรกรชาวไรออย ขั้นตอนการปลูกออยให
ประสบ ผลสําเร็จ
6. เกษตรกรเตรียมพื้นที่ และปลูกออยตามขั้นตอนที่กําหนด นักสงเสริมจะตรวจแปลงออย และวัดพิกัด
พื้นที่ ดวย GPS เพื่อทราบจํานวนพื้นที่ และแผนที่แปลง เพื่อนําขอมูล GPS เขาระบบ GIS เพื่อใชขอมูลรวมกับระบบ MIS
7. นักสงเสริมทําเอกสารและขอมูลผานระบบเกี้ยว Onlie เพื่อนําเสนอสินเชื่อ ผานขั้นตอนและเงื่อนไข
โดย ผานการพิจารณาจากกรรมการสินเชื่อของบริษัท
8. เกษตรกรรับเงินสงเสริมและปจจัยการผลิต ที่เหมาะสมและถูกตอง ตามการตรวจแปลงของนัก
สงเสริม และแปลงของเกษตรกรจะตองไดรับการตรวจอยางนอย 1 ครั้งตอเดือน และมีการบันทึกการตรวจผานระบบ Online
ที่บริเวณแปลงผาน Tablet
9. เกษตรกรจะไดรับเงินสงเสริมและปจจัยการผลิตตามงวดของกิจกรรมตามที่ BRD กําหนด และ
จะตองไดรับการฝกอบรมตาม โปรแกรมที่กําหนด
10. เมื่อตัดหรือเก็บเกี่ยวออยเขาโรงงาน จะมีการชําระคืนเงินสงเสริมและปจจัยการผลิตแบงเปนงวดๆ
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การพิจารณาสินเชื่อจะมีการแบงเกรดของเกษตรกรออกเปนกลุมเพื่อกําหนดเครดิต และการบริหาร
สินเชื่อมีมีประสิทธิภาพ ออกเปน 4 กลุม ไดแก A B C และ D
สรุปกลุมลูกหนี้ชาวไรออย วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ปการผลิต 2553/2554
กลุมลูกหนี้ชาวไรออ ย

จํานวน
(ราย)

กลุม ชาวไรสามารถสงออยไดตาม
A เปาหมายและไมมหี นี้สินเงินสงเสริม
คางกับบริษัท
กลุม มีการสงออยในปที่ผานมา แตมี
B หนี้สินคงคางเมื่อเปดหีบออย
และมีหลักทรัพยประกันหนี้และ
สามารถชําระหนี้ในปถัดไปได
กลุม ชาวไรไมสามารถสงออยไดตาม
C เปาหมาย มีหนี้สินคงคาง และอาจไม
สามารถสงออยชําระหนี้ไดหมดในป
ถัดไป ชาวไรจะตองไดรับการดูแล
และเขาแผนฟนฟูกับทางบริษัท
กลุม ชาวไรที่ไมสามารถชําระหนี้จากการ
D สงออย หรือเลิกปลูกออย จะตองสู
กระบวนการทางกฎหมาย
รวม

มูลคา
หนี้

ปการผลิต 2554/2555

หนี้
คาง

จํานวน

(ลานบาท) (ลานบาท)

(ราย)

มูลคา
หนี้

ปการผลิต 2555/2556

หนี้
คาง

(ลานบาท) (ลานบาท)

จํานวน

มูลคา
หนี้

หนี้คาง

(ราย)

(ลานบาท)

(ลานบาท)

5,737

780.31

-

6,044

759.65

-

7,154

749.76

-

19

32.44

11.63

40

48.56

16.17

32

89.21

19.91

47

3.02

2.45

89

7.24

2.51

36

36.13

10.53

57

2.62

2.49

49

2.20

1.56

48

17.32

5.39

5,860

818.39

16.57

6,222

817.65

20.24

7,270

892.42

35.83

ที่มา: บริษัท

2. งานวิจัยและพัฒนาออย
เพื่อสนับสนุนภารกิจการสงเสริมการปลูกออยของฝายสงเสริมใหไดตามเปาหมาย โดยการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชาวไร โดยแบงเปน 2 หนวยงาน ไดแก งานวิชาการ และงานสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1

งานวิชาการ
 งานทดสอบและขยายพันธุออย

การทดสอบพันธุเพื่อคัดเลือกพันธุออยพันธุใหมที่มีผลผลิตและความหวานสูง และมีลักษณะทาง
การเกษตรที่ดี โดยกําหนดใหมีการทดสอบและจัดหาพันธุใหมที่ตอเนื่องเพื่อมาทดแทนพันธุเดิมในระบบทุก 3-5 ป วางแผน
ใชพันธุออยใหเหมาะกับสภาพพื้นที่ รวมถึงกําหนดทิศทางสัดสวนการใชพันธุออยระยะยาว 3 ป สําหรับการตัดออยใหถูก
ชวงของการหีบออยเพื่อใหไดผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ คาความหวานสูง เชน พันธุเบาจะตองตัดเขาหีบในชวงเดือน พ.ย. –
ธ.ค. พันธุกลางตองตัดเขาหีบในชวงเดือน ม.ค. – เม.ย. และพันธุหนัก ตัดเขาหีบชวงกลางเดือน มี.ค. – เม.ย.
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ทั้งนี้ แปลงออยทุกแปลงชาวไรจะถูกบันทึกในระบบ GIS หรือนํามาใชวางแผนในการจัดคิวออย
ตามลําดับการสุก-แก ในแตละแปลง “ออยแกตัดกอน ออยออนตัดทีหลัง” นอกจากนี้บริษัทมีการทดสอบเพื่อหาพันธุออยที่
เหมาะสมกับการใชเครื่องมือในการตัดเก็บเกี่ยวเพื่อลดสิ่งเจือปนที่ตดิ มากับออยและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร

 งานพัฒนาปรับปรุงดิน
เนื่องจากปุยเปนหนึ่งในตนทุนการปลูกออย ประมาณรอยละ 30-35 บริษัทไดมีการทํางานวิจัย เพื่อ
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงดินและปุยของ BRD เพื่อลดตนทุนใหชาวไรและเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น โดยมีการจัดการดังตอไปนี้
- สํารวจวิเคราะหดิน โดยใชระบบ GIS รวมดวยเพื่อเปนขอมูลรายแปลงออยของชาวไรและ
กําหนดสูตรปุยใหเหมาะสมกับสภาพแปลงของชาวไรในแตละราย
- การสงเสริมการปรับปรุ งดิ น โดยการใส ปุย อินทรีย ปุ ยอิ นทรีย ผสมเคมี เพื่อ เป นการเพิ่ ม
ผลผลิตตอไร
-

การสงเสริมการอนุรักษดิน รณรงคใหมีการลดการเผาใบออยในชวงการเก็บเกี่ยวเพื่อปองกัน

สภาพดินเสีย
 งานควบคุมการระบาดของโรค (แมลง)
โรคแมลงศัตรูออยเปนปจจัยหนึ่งที่กระทบตอผลผลิตออย ถือเปนบริษัท ที่ประสบผลสําเร็จในการ
ใชวิธีการผสมผสานแบบธรรมชาติ (Biocontrol) และไดมีการเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติเพื่อการปองกันและกําจัดศัตรูพืชใน
ออย เชน การใชแตนเบียนหนอน (Cotesia flaviopes Cameron) แตนเบียนไข (Trichogramma spp.) เขาสูระบบนิเวศนเพื่อ
ควบคุมการระบาดของหนอนกอ เชื้อราเขียว (Metarhizium anisopliae) เพื่อกําจัดดวงหนวดยาว รวมถึงมีการสํารวจติดตาม
เฝาระวังเพื่อปองกันศัตรูพืชในออยอยางตอเนื่อง นอกจากนี้บริษัทไดสรางการมีสวนรวมกับชาวไร เชน การฝกอบรมให
ความรูแกชาวไร เพื่อใหชาวไรสามารถปองกันกําจัดไดดวยตนเอง ซึ่งเปนตนแบบ (Model) ในการควบคุมศัตรูใหกับบริษัท
อื่นๆ ไดนําไปใช
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สําหรับโรคออยที่สําคัญ คือ โรคใบขาว การดําเนินการแกไขปองกัน จะใชวิธีการสํารวจ จาก
พนักงานสํารวจโรคออย และนักสงเสริมที่รับผิดชอบในพื้นที่ หรือจากการแจงขอมูลของชาวไร บริษัทใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) ในการบริหารและติดตามการระบาดของโรค การปองกัน การกําจัด จากมาตรการที่เบาไปหาหนัก เชน การ
ขุดนําไปทําลาย และใชแทรกเตอรไถทิ้งพักดินเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค
บริษัทไดสนับสนุนพันธุออยที่บริสุทธิ์ปลอดโรค ดังนั้นจึงมีการทดสอบของหนวยงานทดสอบ
และขยายพันธุออยมาทดแทนพันธุออยที่มีแนวโนมออนแอตอการเกิดโรค โดยการวางแผนในการปรับเปลี่ยนพันธุตามแผน
ที่กําหนดทําใหมั่นใจวาสามารถควบคุมการระบาดของโรค-แมลงศัตรูออยไดเปนอยางดี
การใช GIS สําหรับงานบริหารแมลงศัตรูออย

อาคาร ปฏิบัติการ(Lab) เพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติ BRD

การเพาะเลี้ยง แตนเบียนไข

การเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอน

การอบรมใหความรูชาวไร

การสํารวจ และปองกันกําจัดโดยการตัดทําลาย

สวนที่ 2 หนา 36

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

 งานพัฒนาสงเสริมการใชระบบน้ําในการเพิ่มผลผลิตออย
บริษัทมีนักวิชาการระบบการจัดการใหน้ําในไรออย เพื่อสงเสริมใหความรูแกชาวไรในการเพิ่ม
ผลผลิตของออย จากสภาพแปลงออยที่ใหผลผลิตปกติ 10-20 ตันตอไร สามารถเพิ่มผลผลิตเปน 30-40 ตันตอไรได โดยผาน
การใหสินเชื่อในการซื้ออุปกรณและการใหการแนะนําชวยเหลือจากหนวยงาน ในการติดตั้งระบบและการดูแลติดตาม
ในปจจุบันมีชาวไรเขารวมโครงการ กวา 120 ราย พื้นที่กวา 2,500 ไร ใชระบบน้ําหยดในไรออย
นอกจากนี้การใชน้ําจะชวยเพิ่มชวงเวลาการปลูกออยนอกฤดูกาลปกติได ตลอดจนมีการใสปุยผานระบบน้ําได ทําใหชาวไร
สามารถกําหนดผลผลิตของตนเองได นอกเหนือจากการใชน้ําฝนจากธรรมชาติ ซึ่งจะสงผลใหชาวไรไดผลผลิตและคุณภาพที่
สูง
การใชระบบน้ําในไรออย

 งานฝกอบรมและประชาสัมพันธ
ในวงจรของการผลิตออย ชาวไรออย มีความสําคัญที่สุดในการพัฒนาวัตถุดิบใหมีปริมาณและ
คุณภาพไดตามเปาหมาย บริษัทจึงใหความสําคัญกับชาวไรใหไดรับความรูและความเขาใจ การพัฒนาการทําไรออยอยางมือ
อาชีพ และใหมีการใชเทคโนโลยีในการผลิตใหเหมาะสม ซึ่งจะทําใหการพัฒนาระดับที่สําคัญตอๆ ไปทําไดงาย
บริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของชาวไรผูปลูกออย
ประกอบการพิจารณาในการสมัครเขารวม
โครงการ โดย หลังจากผานการสมัครแลว ชาวไรรายใหม จะตองผานการฝกอบรมกอนการปลูกออย และฝกอบรมในแต
ชวงเวลาของการทํากิจกรรมในไรออย ควบคูกับการปลูกออยจนกวาจะแนใจวาสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในแตละขั้นตอน
ได
บริษัทไดวางแผนหลักสูตรตามเกรดระดับความสําเร็จการทําไรออยของชาวไรเพื่องายตอการ
พัฒนา โดยแบงเปน 4 เกรด ไดแก
เกรด A เปนรายที่ประสบผลสําเร็จที่มีผลผลิตดีตามที่กําหนด
เกรด B เปนระดับปานกลาง
เกรด C และ D เปนเกรดที่ตองมีการติดตามดูแลอยางใกลชิด
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สําหรับชาวไรรายเกาที่ปลูกออยมากกวา 3 ป ขึ้นไป จะมีหลักสูตรในการพัฒนาเฉพาะในแตละราย
วารายใดยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องใด ก็จะไดรับการฝกอบรมเรื่องนั้นๆ โดยหลักสูตรที่กําหนดนั้นจะมีรายละเอียด
ตางกันตามระดับเกรดของชาวไร
การฝกอบรมชาวไรตามหลักสูตร

การสาธิต และศึกษาดูงานของชาวไร

นอกจากนี้ บริษั ท ไดส ร างกลุ มชาวไร ใหมี ความเข มแข็ ง สามารถพึ่งตนเองและใช ท รัพยากรร วมกั น
ตลอดจนการถายทอดประสบการณความรูใหกันและกันภายในกลุม ตั้งแตการปลูกและการตัดออยเขาหีบเขาโรงงานผาน
ระบบกลุมคิว กําหนดมีการบริหารงานภายในกลุม มีหัวหนากลุม ในการดูแลชาวไรลูกกลุม ซึ่งจะทําใหการติดตอสื่อสาร
ระหวาง ชาวไรกับ BRD รวมถึงการแกไขปญหาภายในกลุมไดรวดเร็วมากขึ้น โดยหัวหนากลุมไดรับการอบรมเปนหัวหนา
กลุม (Trainning for the Trainner) ไปปฏิบัติหนาที่ดูแลชาวไรแทนนักสงเสริมได
สําหรับการประชาสัมพันธ บริษัทมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เพื่อใหเกิด
ความรู ความเขาใจ และการรับทราบขอมูล ที่จะเปนประโยชนในการพัฒนาอาชีพที่รวดเร็ว โดยการผลิตสื่อของ BRD เอง
ซึ่งจะทําใหการสื่อสารไดตรงกับกลุมชาวไรเปาหมาย และสามารถทําไดหลากหลายตรงตามชวงเวลาของกิจกรรมการจัดการ
ไรออยของชาวไรที่มีกําหนดชวงเวลาที่ชัดเจน สื่อที่ใชไดแก สื่อสิ่งพิมพไดแก แผนพับ ใบปลิว คูมือ จดหมายขาว เปนตน
สื่อโฆษณากลางแจง ไดแก ปาย คัทเอาท สื่อสารมวลชน ไดแก วิทยุกระจายเสียง สื่อดิจิตอล ไดแก วีดีโอ เว็บไซต เปนตน
สื่อสิ่งพิมพสําหรับใหความรูชาวไร
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สื่อกลางแจงสําหรับงานประชาสัมพันธ

2.2

งานสารสนเทศ

การบริหารจัดการชาวไรออยของ BRD ถือเปนจุดแข็งที่สําคัญ ในป 2554 BRD เริ่มระบบจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบ ใชระบบ MIS (Management Information System) สําหรับการบริหารงานที่ทันสมัย โดยมีการใชรวมกับ
ระบบ GIS (Geographic Information System) ผานระบบอินเทอรเน็ต เพื่อใหผูบริหาร พนักงานรวมถึงนักสงเสริม ทราบ
ขอมูล ณ ปจจุบันของไรออย ทําใหสามารถดูแลแปลงไรออยที่รับผิดชอบตามกิจกรรมการสงเสริมที่ BRD กําหนด และเพื่อ
รวมหาแนวทางแกไขอยางรวดเร็วและถูกตอง
ระบบงานสารสนเทศของ BRD ไดแก
ระบบไรออนไลน เปนการจัดการในแปลงออย โดยผานการบันทึก การตรวจสภาพแปลงออย ที่ไดจากนัก
สงเสริม นักสงเสริมจะถูกกําหนดเสนทาง(Route) การเดินสํารวจออยรายแปลงเพื่อตรวจและบันทึกขอมูลหนาแปลง ผาน
ระบบออนไลน เพื่อใหผูบริหารทราบขอมูลไดทันที นักสงเสริมจะตรวจแปลงออยตามงวดงานที่บริษัทกําหนด โดยทุกแปลง
จะตองไดรับการตรวจสอบ 1 ครั้งตอเดือน หากแปลงมีปญหาหรือไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด จะมีการสรุปรายงานและ
มีการแนะนําวิธีการแกไขปรับปรุงใหชาวไรทราบ เพื่อใหการปฏิบัติงานชาวไรเปนไปตามโปรแกรมการจัดการที่ถูกกําหนด
ตั้งแตการปลูกจนกระทั่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อจบฤดูกาล
ระบบ GIS หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร นักสงเสริมจะทําหนาที่ในการสํารวจแปลงออย พื้นที่ปลูกออย
และใช GPS วัดพิกัดและนําเขาระบบ GIS เพื่อทํารูปแปลงหรือแผนที่แปลงออย และนําขอมูลไปใชสําหรับการใหสินเชื่อ การ
วางแผนสงเสริมการปลูกออย การประเมินผลผลิต และกําหนดแผนการเก็บเกี่ยวออย ใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพดีที่สุด
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การใชระบบ GIS สําหรับวางแผนการปลูกออย

หนา Web page ระบบไรออนไลน ของ BRD
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ระบบวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักสงเสริม (KPI) บริษัทไดใชระบบเพื่อวัดประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของนักสงเสริม โดยประมวลผลทุก 15 วัน โดยหลักเกณฑตัวชี้วัดนั้นไดถูกกําหนดใหมีความสัมพันธกับกิจกรรม
ในไรของชาวไร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการไรออนไลนของชาวไรและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารของบริษัท
ระบบการตรวจติดตามภายใน (Audit) การตรวจติดตามภายในโดยทีมงาน Audit จากผูบริหาร และบุคคลภายในที่
แตงตั้งขึ้น เพื่อตรวจสุม กิจกรรม แปลงออยของเกษตรกร วามีความถูกตองตามหลักสถิติหรือไมเพื่อการพยากรณ การ Audit
โดยการใช UAV หรืออากาศยานเล็กไรคนขับ ที่ใชการควบคุมโดยสัญญาณดาวเทียมบินสํารวจสภาพแปลงออย และนําขอมูล
ที่ไดมาประเมินผลและเปรียบเทียบขอมูลที่มีอยู
ภาพถายการ Audit โดย ใช UAV

ภาพถายจากการ Audit ภาคพื้นดิน

ภาพถายการ Audit โดย ใช UAV

ภาพถายจากการ Audit ภาคพื้นดิน
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2.2.4

กระบวนการผลิต

ปการผลิตของโรงงานน้ําตาลบุรีรัมย โดยสวนใหญจะเริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน จนถึงประมาณเดือนมีนาคมถึง
เมษายน โรงงานน้ําตาลจะดําเนินการผลิตตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง รวมจํานวนวันในการเดินเครื่องจักรสําหรับกระบวนการ
หีบออย ประมาณ 140-160 วัน ตอป โดยขั้นตอนในการผลิตน้ําตาลทรายมีรายละเอียดดังนี้
1) รถออยนําออยสงโรงงานโดยเขาคิวชั่งน้ําหนักและคัดคุณภาพออย และตรวจคาความหวาน (CCS) หลังจาก
เตรียมออยเพื่อเขากระบวนการหีบสกัดแลว
รถขึ้นแทนดั๊มเพื่อปลอยออยลงราง

ลําเลียงสูกระบวนบดยอย
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2) นําออยเขาหีบสกัดชุดที่ 1 วิเคราะหคา CCS แลวนําสงไปหีบสกัดในชุดตอๆ ไป จนถึงหีบสกัดชุดที่ 5 จะไดกาก
ออยที่มีความชื้นไมเกินรอยละ 52
การหีบสกัด โดยลูกหีบ

3)

นํากากออยลําเลียงเขาสูหมอไอน้ํา

เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงผลิตไอน้ําขับเครื่องจักรและผลิตกระแสไฟฟาใชใน

โรงงาน
กากออยสงเขาหมอไอน้ําเพื่อผลิตไอน้ํา

4) น้ําออยจากแผนกหีบจะผานกระบวนการกรองดวยตระแกรง D.S.M. และนําน้ําออยที่ไดเก็บไวที่ถังน้ําออยรวม
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5) น้ําออยจากแผนกลูกหีบจะผาน Hydro Cyclone เพื่อแยกทรายออกแลวนํามารวมไวที่ถังน้ําออยรวมของแผนก
หมอตม

6) นําน้ําออยจากถังมาอุนที่อุณหภูมิ 55-65 องศาเซลเซียส และปรับคาใหเปนกลางที่ pH 7.4 – 8.2 ดวยน้ําปูนขาว
จากนั้น อุนอีกครั้งแลวนําไปพักบอใสเพื่อขจัดตะกอนและสิ่งสกปรกและกรองดวยตะแกรง

7) นําน้ําออยเขาสูการตมระเหย ที่อุณหภูมิ 101- 105 องศาเซลเซียส
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8) นําน้ําเชื่อมจากการตมระเหยมากรองอีกครั้ง และผานการเคี่ยว

9) เขาสูระบบการปนแยกจนไดน้ําตาลทราย แลวนํามาอบลมรอน

10) ผานตะแกรงคัดเม็ด แลวเขาหมออบลมเย็น ที่อุณหภูมิ 70 – 120 องศาเซลเซียส

11) น้ําตาลมาบรรจุ เพื่อรอการจําหนาย
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2.2.5

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

บริษัทใหความสําคัญตอการบริหารจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยบริษัทไดมีนโยบายและกระบวนการ
ตรวจวัดและควบคุมใหอยูภายใตมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตางๆ นอกจากนี้บริษัทมีการนําใชผลพลอยไดจากกระบวนการ
ผลิตน้ําตาลสวนใหญสามารถนําไปใชประโยชนอื่น ๆ ได เชน กากออยไดสงให BEC นําไปใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
กากหมอกรองไดสงให KBF เพื่อทําการผลิตปุย กากน้ําตาลสามารถนําไปขายสงใหโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะชวยใหสิ่ง
เหลือใชจากกระบวนการผลิตน้ําตาลมีปริมาณลดลง
ในเดือนมีนาคม 2557 บริษัทไดมีการตรวจวัดสภาพสิ่งแวดลอม ไดผลการตรวจวัด ดังนี้
ผลการตรวจสภาพอากาศจากปลองควันของโรงงาน
หัวขอ

หนวย
mg/Nm3
ppm
ppm
ppm

ผลการตรวจวัด
23.02 – 268.09
10.03 – 12.05
105.00 – 149.01
601.33 – 619.41

คามาตรฐาน
320
60
200
690

ผลการตรวจสภาพน้ําทิ้งของโรงงาน
หนวย
ผลการตรวจวัด
pH
8.71
mg/L
8.5
mg/L
31.50
mg/L
576

คามาตรฐาน
5.5 – 9.0
60
150
5,000

ปริมาณฝุน
ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด
ปริมาณออกไซดของไนโตรเจน
ความเขมขนกาซคารบอนมอนนอกไซด

หัวขอ
ความเปนกรด-ดาง
BOD
สารแขวนลอย
Total Dissolved Solids

สําหรับของเสียอื่นๆ บริษัทไดวาจางบริษัทรับจํากัดของเสียมาขนสงออกไปจากโรงงาน
2.2.6

งานที่ยังไมสงมอบ
- ไมมี -

2.3

ธุรกิจผลพลอยได

2.3.1

ธุรกิจโรงไฟฟาชีวมวล ดําเนินการโดย BEC, BPC

2.3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ - ธุรกิจโรงไฟฟาชีวมวล ดําเนินการโดย BEC, BPC
บริษัท บุรีรัมยพลังงาน จํากัด (BEC)
BEC ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาชีวมวล กําลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต โดยใชกากออยเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิต
และจําหนายกระแสไฟฟาใหแก การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จํานวน 8 เมกะวัตต และใชภายในโรงงาน 1.9 เมกะวัตต
โรงไฟฟาตั้งอยูบนพื้นที่ใกลเคียงโรงงานน้ําตาลบุรีรัมยเพื่อความสะดวกในการนําเอากากออยที่ไดจากขบวนการผลิตน้ําตาล
มาใชเปนเชื้อเพลิงและสะดวกในการขายไฟฟาและไอน้ําใหกับ BSF
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แผนที่ตั้งโครงการโรงไฟฟา

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2554 BEC ไดเขาทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟภ. โดย กฟภ. ตกลงซื้อพลังไฟฟาในปริมาณ 8 เม
กะวัตต ที่ระบบแรงดัน 22,000 โวลท และจะเริ่มมีการขายไฟฟาให กฟภ. ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ การดําเนินการ
ผลิตไฟฟาของ BEC ไดรับการสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2003/(1)2554 จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการ
ผลิตพลังงานไฟฟา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ซี่งมีรายละเอียด ดังนี้
สิทธิประโยชน

เงื่อนไข

 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
 มาตรา 31 วรรค 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับ
การสงเสริม มีกําหนดเวลา 8 ป นับตั้งแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น
 ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตรา
ปกติมีกําหนด 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา 31 วรรค 2
 ใหไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปาสองเทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา
10 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น
 ใหไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดตั้ง กอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงิน
ลงทุน นอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ
 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระเต็ม ไมนอยกวา 300 ลานบาท
 มีกําลังผลิตดังนี้
พลังงานไฟฟา
9.9
เมกะวัตต
ไอน้ํา
85
ตันตอชั่วโมง
(เวลาทํางาน 24 ชั่วโมงตอวัน : 300 วันตอป)
 มีขนาดการลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมนอยกวา 1 ลานบาท
 ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนมีมูลคาไมเกิน ทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ จะปรับเปลี่ยนตามจํานวน
เงินลงทุนโดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แทจริง
 ตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่
เทียบเทา ภายใน 2 ป นับแตวันที่เปดดําเนินการ
 ตองตั้งโรงงานในทองที่จังหวัดบุรีรัมย ทั้งนี้ ภายใน 15 ปนับตั้งแตวันเปดดําเนินการ จะยาย
โรงงานไปตั้งในทองที่อื่นมิได
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2.3.1.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
กลยุทธในการแขงขัน
ตนทุนการผลิตที่ต่ําและการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ BEC ไดทําการผลิตไฟฟาชีวมวลโดยใช
กากออย ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการผลิตน้ําตาลของ BSF ผลผลิตไฟฟาที่ไดจากการผลิตสวนหนึ่งจะสงกลับไปใชในโรงงาน
น้ําตาล และไฟฟาอีกสวน จะดําเนินการขายใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคแหงประเทศไทย ซึ่งการใชกากออยซึ่งเปนผลพลอย
ไดจาก BSF ถือเปนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ไดจากการผลิตน้ําตาลใหไดผลประโยชนสูงสุดตอกลุมบริษัท เนื่องจาก
BEC จะซื้อวัตถุดิบจาก BSF ในการใชผลิตไฟฟาซึ่งไมมีคาขนสง และสามารถนําไฟฟาที่ผลิตไดกลับไปใชในโรงงานน้ําตาล
ตอไป
ลักษณะลูกคา ชองทางการจําหนาย
BEC ดําเนินการผลิต และจําหนายกระแสไฟฟาชีวมวล ขนาด 9.9 เมกะวัตต โดยกระแสไฟฟา ขนาด 8 เมกะวัตต จะ
จําหนายใหแก ลูกคาภายนอก เพียงรายเดียว คือ การไฟฟาสวนภูมิภาค ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554
โดยกระแสไฟฟาสวนที่เหลืออีก 1.9 เมกะวัตตจะเก็บไวสําหรับการใชงานภายในกลุมบริษัท
นโยบายราคา
BEC ขายไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคในราคาที่มีการกําหนดไวจากนโยบายของโครงการโรงไฟฟาขนาดเล็ก
มากตามหัวขอราคาขายไฟฟา
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ขอมูลการผลิตและการใชพลังงานไฟฟาในประเทศไทย
ประเทศไทยมีการใชพลังงานไฟฟาในชวง 9 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2546-2555) เฉลี่ยสูงขึ้นรอยละ 3.01 ตอป ซึ่งปริมาณ
ความตองการใชพลังงานไฟฟานั้น ผันแปรตามผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศโดย ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศมีอัตรา
เติบโตเฉลี่ยในชวงเวลาเดียวกันเฉลี่ยสูงขึ้น รอยละ 3.99 ตอป ทั้งนี้ การที่ใชพลังงานไฟฟามีการผันแปรไปในทิศทางเดียวกับ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ เนื่องจากสัดสวนของการใชไฟฟาสวนใหญมาจาก บานที่อยูอาศัยและธุรกิจการคา
กราฟแสดงขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศและการใชพลังงานไฟฟา
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56,289

61,262

62,397
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64,866
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73,316
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3,468,1

3,688,1

3,658,0

4,054,5

4,259,0

4,364,8

4,263,1

4,596,1

4,599,6
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*FEC ยอมาจาก Final energy consumption
ที่มา: กรมพลังงาน
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สถานการณการใชไฟฟาในระบบของ กฟผ. ในป 2556 ความตองการพลังไฟฟาสูงสุด (Peak) สุทธิของระบบ กฟผ.
เกิดขึ้นเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00น. อยูที่ระดับ 26,598.14 เพิ่มขึ้นจากความตองการพลังไฟฟาสูงสุด (Peak)
สุทธิของระบบ กฟผ. ในป 2555 จํานวน 477.04 เมกะวัตตหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.8
จากแนวโนมความตองการใชไฟฟาที่สูงมากขึ้นทุกป สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ไดมีการ
คาดการณ ว า ความต อ งการไฟฟ า ในประเทศไทยจะเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ป ในอั ต ราเฉลี่ ย ร อ ยละ 3.9 ต อ ป จึ ง ได มี ก ารปรั บ ปรุ ง
แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (“PDP 2010”) เพื่อวางแผนการ
จัดหาไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการในอนาคต
กราฟแสดงการคาดการณปริมาณความตองการใชไฟฟา (ป 2555-2573)
กิโลวัตตชั่วโมง
400,000
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250,000
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ที่มา : แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010)

ในชวงที่ผานมา ทั้งภาครัฐและฝายงานที่เกี่ยวของไดใหความสําคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทนอยางจริงจังมาก
ขึ้น และสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรภายในประเทศอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากเปน
พลังงานที่สะอาดและสามารถนํามาใชไดอยางตอเนื่อง อีกทั้งวัตถุดิบในการผลิตไฟฟามีตนทุนต่ํา การสนับสนุนดานพลังงาน
หมุนเวียนสามารถลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟาจากพลังงานเชิงพาณิชยซึ่งเปนการลดคาใชจายในการนําเขาเชื้อเพลิงจาก
ตางประเทศ และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชวยแบงเบาภาระดานการลงทุนของรัฐในระบบการผลิตและจําหนายไฟฟา
2.3.1.3 การจัดหาวัตถุดิบ
BEC ใชกากออยเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา โดยปจจุบัน กากออย เปนผลพลอยไดจากการผลิตน้ําตาลของ BSF
ไดนําเขามาสูกระบวนการผลิต ซึ่งเพียงพอที่จะทําใหโรงไฟฟาชีวมวลสามารถผลิตไดตามกําลังการผลิต อยางไรก็ตาม
โรงไฟฟาชีวมวล ไดออกแบบเพื่อรองรับวัตถุดิบอื่นๆ เชน ไมสับ แกลบ ซึ่งถาในกรณีที่ปริมาณกากออยที่ไดรับไมเพียงพอ
ตอการผลิตไฟฟา BEC สามารถใชวัตถุดิบอื่นๆ มาผลิตกระแสไฟฟาได
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2.3.1.4 กระบวนการผลิตไฟฟาและไอน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม
บริเวณอาคารผลิตกระแสไฟฟา

แผนผังกระบวนผลิตกระแสไฟฟา
ขั้นตอนการผลิตไฟฟาจากกากออย
1. น้ําดิบจากคลองหรือแหลงน้ําที่เตรียมไว หรือจากแหลงน้ําธรรมชาติ ซึ่งผานการกรองแลวเขาสูหมอไอน้ํา
(Boiler)
Boiler
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2. ขณะที่กากออยไดถูกลําเลียงมาจากขั้นตอนการผลิตน้ําตาลมาพักไวที่โรงเก็บกากออย และกากออยจะถูก
ลําเลียงเขาสูเตาเผาความรอนกับหมอไอน้ํา และความรอนจะทําใหน้ํากลายสภาพเปนไอน้ํา
อาคารเก็บเชื้อเพลิง

ระบบลําเลียงเชื้อเพลิง

3. ไอน้ําแรงดันสูงที่ไดจะสงตอไปหมุนกังหันไอน้ํา (Turbines) ซึ่งตออยูกับเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) เพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟา
อาคารผลิตไอน้ํา

เครื่องกําเนิดไฟฟา

Turbine
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4. ไอน้ําที่ผานเครื่องกังหันไอน้ําแลวยังคงมีความรอนเหลืออยูจะถูกนําไปผาน เครื่อง ควบแนน (Condenser) เพื่อ
เปลี่ยนเปนน้ําแลวนํากลับเติมหมอไอน้ํา (Boiler) เพื่อผลิตไอน้ําไปใชในระบบอีกครั้ง สวนน้ําหลอเย็นที่รับความรอนมาจาก
เครื่องควบแนน (Condenser) จะถูกสงไปยังหอหลอเย็น (Cooling Tower) เพื่อระบายความรอนและนํากลับมาหมุนเวียนเพื่อ
เปนน้ําหลอเย็นในระบบอีกครั้ง
หอหลอเย็น

Condensor

5. ไอรอนและขี้เถาลอยจะถูกนําไปผาน เครื่องดักจับฝุนแบบไฟฟาสถิตแรงสูง (ESP) เพื่อดักจับฝุนกอนปลอย
ออกสูภายนอก
Multi cyclone
Wet scrubber

6. ขี้เถาที่ถูกเก็บกักไวในเครื่องดักจะถูกลําเลียงบรรจุลงรถขนสงขี้เถา หรือบรรจุถุงที่มีคุณภาพ แข็งแรงและปด
มิดชิดเพื่อนําสงลูกคา เชน อุตสาหกรรมเกษตร ใชเปนวัสดุปรับคุณภาพดิน อุตสาหกรรมซีเมนต และอุตสาหกรรมกอสราง
เปนตน
บอขี้เถา
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ในการดําเนินการผลิตกระแสไฟฟาแบบพลังความรอนรวมของ BEC มีเครื่องจักรที่สําคัญไดแก หมอไอน้ํา (Boiler)
และเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบกังหันไอน้ํา (Steam Turbine Generator) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
 หมอไอน้ําที่ BEC ใชในการผลิต แบบ Water Tube ซึ่งมีความทันสมัยและมีความเหมาะสมตอประเภทของ
เชื้อเพลิงที่ใชในกระบวนการผลิต มีระบบระบบดักฝุนแบบลมหมุนวน (multi-cyclone) และ เครื่องดักฝุนและหยดน้ํา (Wet
scrubber) ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งชวยใหสามารถควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได
 เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบกังหันไอน้ํา เปนระบบ Extraction Condensing Turbine ทําใหไอน้ําที่ไดจาก
กระบวนการผลิตมีแรงดันหลายระดับซึ่งสามารถไปใชในกิจการอุตสาหกรรมแตละประเภทที่แตกตางกันออกไป การผลิต
ไฟฟาและไอน้ํา ใชหมอไอน้ําประเภท Water Tube ซึ่งเปนเทคโนโลยีการเผาไหมที่มีประสิทธิภาพสูงในอุณหภูมิต่ํา
สามารถลดการเกิดกาซไนโตรเจนออกไซด โดยจะเริ่มจากการกระบวนการทําใหทรายรอนลอยตัวหมุนเวียนอยูภายในเตาเผา
เพื่อเปนตัวกลางที่ทําใหเชื้อเพลิงเกิดการเผาไหมที่สมบูรณ โดยกระบวนการเผาไหมที่เกิดขึ้นนี้จะกอใหเกิดกาซเชื้อเพลิงและ
จะถูกสงตอไปยังแผงทออุนน้ํา (Economizer) ผานไปยังอุปกรณทําไอน้ํายิ่งยวด (Super heater) ซึ่งจะชวยทวีความรอนจนทํา
ใหระเหยเปนไอน้ํา โดยไอน้ําที่ไดจากกระบวนการนี้สวนหนึ่งจะถูกนําไปหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบกังหันไอน้ําเพื่อผลิต
กระแสไฟฟา และไอน้ําสวนที่เหลือจะสงใหแก BSF
 นอกจากนี้ ในชวงระยะเวลาดําเนินการ โรงงาน BEC สามารถผลิตกระแสไฟฟาใชเองโดยไมตองอาศัยไฟ
สํารองจากแหลงอื่น สําหรับในกรณีระหวางการหยุดเดินเครื่องชั่วคราว (Shut down) โครงการจําเปนตองใชไฟสํารองจากการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค ประมาณ 1,000 กิโลวัตต และความตองการไฟฟาสํารองในชวงเริ่มเดินเครื่องโดยการไฟฟาสวนภูมิภาค
(Start-up) ประมาณ 1,500 กิโลวัตต
เครื่องกําเนิด Diesel

การบําบัดน้ําภายในโรงงาน

สวนที่ 2 หนา 53

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

2.3.1.5 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บริษัทใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม โดยมีแนวทางและมาตรการในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ดังนี้
การควบคุมมวลสารทางอากาศ
ในป 2556 บริษัทไดมีการตรวจวัดสภาพสิ่งแวดลอม ไดผลการตรวจวัด ดังนี้
ผลการตรวจสภาพอากาศจากปลองควันของโรงงาน
หัวขอ
ปริมาณฝุน
ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด
ปริมาณออกไซดของไนโตรเจน
ความเขมขนกาซคารบอนมอนนอกไซด

หนวย
mg/Nm3
ppm
ppm
ppm

ผลการตรวจวัด
59.4
2.78
81.55
650.52

คามาตรฐาน
120
60
200
-

การควบคุมแหลงกําเนิดน้ําทิ้ง ปริมาณ และวิธีการจัดการน้ําทิ้งของโรงไฟฟา
แหลงกําเนิด
1.
2.
3.
4.

น้ํา Blowdown จาก Cooling Tower
น้ําจากการ Regenerate ระบบ Reverse Osmosis
น้ํา Blowdown จาก Boiler
น้ําจาก Water Treatment Building และ Floor Drain

5. น้ําทิ้งที่เกิดจากพนักงานของโครงการ
6. Chemical Drain จากหนวยผลิตไฟฟา

ปริมาณน้ําทิ้ง
ที่เกิดขึ้น
(ลบ.ม.ตอวัน)
220
72
40
365

54
5

วิธีการจัดการ








ถูกระบายลงสูบอพักน้ําของโครงการ
ถูกเก็บเพื่อใชประโยชนตอไป
ถูกระบายลงสูบอพักน้ําของโครงการ
รวบรวมเขาสู Oil Separator เพื่อแยกไขมันที่อาจ
ปนเปอนอยูในน้ําทิง้ สวนนี้กอนระบายเขาสูบอพักน้ํา
ของโครงการ
จะถูกระบายลงบอเกรอะ-บอซึมเพื่อทําการบําบัดตอไป
จะถูกรวบรวมเขาสูบ อพักน้ําเสียกอนนํามาใชใหม

การกําจัดกากของเสีย
กากของเสียที่คาดวาจะเกิดขึ้นในชวงดําเนินการ ซึ่งสวนใหญเกิดจากขั้นตอนการผลิต ไดแก ปริมาณขี้เถาและสวนที่เผา
ไหมไมหมด จะถูกขนยายไปยังพื้นที่การเกษตรของโครงการและ/หรือบริเวณพื้นที่โครงการ กอนที่จะนําไปใชเปนปุยและ
วัสดุปรับปรุงดินในพื้นที่ทางการเกษตร กากของเสียที่เกิดขึ้นจะไมมีการนํามาฝงกลบในพื้นที่โครงการแตอยางใด
สําหรับกากของเสียอื่น ๆ มีดังนี้


เรซินที่หมดอายุ จะสงกลับไปยังบริษัทที่จําหนาย (Supplier) เพื่อนําสงกลับไปกําจัดตอไป

กากตะกอน : กากตะกอนที่เกิดขึ้นจากการตกตะกอนและการกรองจากขั้นตอนตางๆ เชน การปรับปรุงคุณภาพ
น้ํา จะถูกจัดการโดยนําไปผสมกับขี้เถาจากบอ Ash Pond เพื่อนําไปใชเปนปุยและวัสดุปรับปรุงดินในพื้นที่ทางการเกษตรตอไป


เศษอาหาร : ขยะที่เกิดขึ้นจะรวบรวมไวในถังพลาสติกขนาด 50 ลิตร ที่มีฝาปดมิดชิด เพื่อรอใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในทองถิ่นมารับไปกําจัดตอไป


ขยะจากสํานักงาน : ขยะที่เกิดขึ้น หรือจะรวบรวมไวในถังขนาด 50 ลิตร ที่มีฝาปดมิดชิด เพื่อรอใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในทองถิ่นมารับไปกําจัดตอไป
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การควบคุมดานเสียง
การควบคุมระดับความดังของเสียงของโครงการจะมีการวางแผนติดตั้งอุปกรณเพื่อลดเสียง ดังนี้


Noisehood รอบๆ เครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีเสียงดัง



Noise damper ในสวนของทอดูดอากาศ (Ducts of the Fans)



Acoustic insulation รอบๆ ทอ (Ducts/Piles)

นอกจากมาตรการในการปองกันมลภาวะดานตางๆ แลว BEC ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ดินทั้งหมด 46.96 ไร ยังจัดใหมีพื้นที่
สีเขียว เพื่อเปนพื้นที่ปลูกไมโตเร็ว มีสวนหยอมที่มีไมดอกไมประดับ จัดใหมีแหลงน้ําเพิ่มเติม ภูมิทัศนใหสวยงามประมาณรอยละ
10 ของพื้นที่โครงการเปนอยางนอย คือประมาณ 3.13 ไร นอกจากนี้ หนวยการผลิตตางๆ ของโครงการ เชน อาคารบริหาร
โรงบําบัดน้ํา ลานจอดรถ อาคารหมอไอน้ํา จะจัดใหมีพื้นที่สีเขียวยอย ๆ รอบพื้นที่อีกดวย
2.3.1.6 งานที่ยังไมสงมอบ
-ไมมี บริษัท บุรีรัมยเพาเวอร จํากัด (BPC)
BPC จดทะเบียนจัดตั้งในป 2554 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับโครงการที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาชีวมวล ขนาด 9.8 เมกะวัตต โดยใชกากออยเปนเชื้อเพลิงหลักและไมสับ
และแกลบ ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยโรงไฟฟาจะอยูบริเวณใกลเคียงกับ โรงไฟฟา
BEC และบริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย เพื่อสะดวกในการขนสงกากออยที่ใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา และคาดวาจะเริ่ม
จําหนายไฟฟาไดใน ป 2558 (รายละเอียดเพิ่มเติมขอ 6.0 ในโครงการในอนาคต)
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 BPC ไดเขาทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ โดย กฟภ. ตกลงซื้อและพลังไฟฟาในปริมาณพลัง
ไฟฟาสูงสุด 8 เมกะวัตต ที่ระบบแรงดัน 22,000 โวลท และจะเริ่มมีการขายไฟฟาให กฟภ. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ปจจุบัน BPC อยูในระหวางการขอบัตรสงเสริมการลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการผลิตพลังงาน
ไฟฟา ปจจุบันอยูในขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ที่จะใชกอสราง
2.3.2

ธุรกิจผลิตปุยอินทรีย ดําเนินการโดย KBF

2.3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
บริษัท ปุยตรากุญแจ จํากัด หรือ KBF จดทะเบียนจัดตั้งในป 2554 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 2 ลานบาท เมื่อเดือน
ธันวาคม 2555 KBF ไดเริ่มดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายปุยอินทรีย โดยใชกากหมอกรองซึ่งเปนผลิตภัณฑผลพลอยไดจาก
การผลิตน้ําตาลของกลุมบริษัท เปนวัตถุดิบในการผลิตปุยอินทรีย
โรงงาน KBF ตั้งอยูบนพื้นที่ใกลเคียงโรงงานน้ําตาลบุรีรัมยเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการขนสงกากหมอ
กรองซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตปุยและประหยัดดานคาขนสงวัตถุดิบ ผลิตภัณฑของ KBF ที่จัดจําหนายนั้นแบงไดเปน 3
ชนิด ไดแก ปุยอินทรีย ชนิดผงสูตร 1 ปุยอินทรีย ชนิดผงสูตร 2 และปุยอินทรีย ชนิดปนเม็ด สูตร 1
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ปจจุบัน ผลิตภัณฑปุยอินทรียของ KBF ประมาณรอยละ 95 ไดจําหนายผาน BRD เพื่อนําไปขายตอโดยผานการ
สงเสริมหรือการปลอยเกี๊ยวไปยังชาวไรออยเพื่อใหชาวไรออยมีตนทุนที่ถูกขึ้นในการปลูกออย ไดผลผลิตตอไรสูงและ
ผลผลิตมีคุณภาพ ทําใหชาวไรสามารถนําผลผลิตสงโรงงานเพื่อหักชําระเงินเกี๊ยวที่ไดจายลวงหนาไวแลวได ซึ่งสงผลดีตอทั้ง
ชาวไรออยและบริษัท อีกประมาณรอยละ 5 ของปุยอินทรียที่ผลิตได จะจัดจําหนายใหแกบุคคลภายนอก ซึ่งเปนชองทางการ
ขยายธุรกิจในอนาคต
2.3.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
กลยุทธในการแขงขัน
KBF มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจโดยเนนใหชาวไรไดใชปุยคุณภาพดี ราคาถูก เพื่อชวยลดตนทุนใหแกชาวไร
และเพื่อเพิ่มผลผลิตตอไร ทําใหชาวไรมีรายไดตอผลผลิตมากขึ้น


ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับพื้นที่แตละแปลง

จากการมุงเนนถึงการเจริญเติบโตของออย การเพิ่มผลผลิตตอไรในอัตราสูง KBF จึงไดดําเนินการวิจัยและ
พัฒนา เพื่อวิจัยและพัฒนาปุย ทําใหบริษัทสามารถผลิตปุยไดในหลากหลายสูตร สามารถควบคุมคุณภาพไดทุกกระสอบ มี
ตนทุนต่ํา สามารถนําไปใชกับพืชเศรษฐกิจในชนิดตาง ๆ ได ตลอดจนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ปลูกออยเปน
รายแปลง ซึ่งกอนนําผลิตภัณฑไปจําหนาย บริษัททําการวิจัยและทดสอบใชงานกับแปลงตัวอยางเพื่อศึกษาถึงการตอบสนอง
อัตราการเติบโตของออย เมื่อพบวามีประสิทธิภาพจึงแนะนําใหชาวไรนําไปใช ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมา พบวาผลิตภัณฑ
ของบริษัทใหผลดีตอการเจริญเติบโตของออยสูง มีคุณภาพตามมาตรฐาน พ.ร.บ. ปุย พ.ศ. 2518 และมีตนทุนต่ํา ทําใหเปนที่
ยอมรับของชาวไร


มีศูนยกระจายสินคาทั่วถึงทุกเขตสงเสริม

บริษัทไดจัดตั้งศูนยกระจายสินคาทั่วถึงทุกเขตสงเสริม เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการที่ชาวไรที่จะรับ
การสงเสริมปุย ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะเปนอีกหนึ่งทางที่สนับสนุนธุรกิจของบริษัทในเครือ เนื่องจากเมื่อชาวไรมีความ
สะดวกในการเดินทางมาซื้อและรับปุย ก็จะทําใหมีการปรับปรุงดินไดถูกเวลา กอใหเกิดการเจริญเติบโตของออยที่ดี


การศึกษาดูงานแปลงออย

บริษัทมีการศึกษาดูงานแปลงออยที่ใชผลิตภัณทจากโรงงานน้ําตาลในธุรกิจเดียวกัน สรางความเชื่อมั่นใน
ผลิตภัณฑของ KBF
ลักษณะลูกคา ชองทางการจําหนาย
ปจจุบันผลิตภัณฑของ KBF สวนใหญรอยละ 95 จะจําหนายใหกับ BRD เพื่อนําไปขายตอโดยผานการสงเสริมหรือ
การปลอยเกี๊ยวไปยังชาวไรออย โดยจะมีการจัดจําหนายตามสถานที่ที่ใชเปนสํานักงานเขตสงเสริมของบริษัท ดังนี้
เขตสงเสริม
1
2
3
4
5

เขตพื้นที่สํานักงาน
บ.สาวเอ อ.คูเมือง
บ.หนองเครือ อ.เมือง
บ.โนนเขวา อ.แคนดง
บ.ละกอ อ.สตึก
อ.ลําทะเมนชัย

เขตสงเสริม
6
7
8
9
10
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บ.นาสีนวล อ.ลําปลายมาศ
บ.หนองไผ อ.สตึก
บ.เสม็ด อ.สตึก
บ.กระเดือง อ.นางรอง
ต.บานดาน อ.บานดาน
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นโยบายราคา
เนื่องดวยปุยเคมีและปุยอินทรีย เปนหนึ่งในปจจัยที่ BRD ใหการสงเสริมแกชาวไร ดังนั้น การคิดราคาปุยที่จําหนาย
ให BRD จะคิดจากตนทุนการผลิต ทั้งนี้ เพื่อใหชาวไรไดใชปุยคุณภาพดี สูตรตรงตามความตองการในการเจริญเติบโตของ
ออย ราคาถูก เพื่อชวยลดตนทุนใหแกชาวไร
แผนสงเสริมการขาย
KBF ไดมีการสงเสริมกิจกรรมระหวางบริษัทกับบริษัทคูคาคือ BRD โดยมีการกําหนดแผนงานรวมกันระหวางคูคา
และสงเสริมการขายในพื้นที่รวมกับคูคามากขึ้น ทีมสงเสริมการขายของ KBF จะทํางานรวมกับคูคาในแตละพื้นที่เพื่อศึกษา
พื้นที่เพาะปลูก ปญหาในพื้นที่ รวมกันแกไข ปรับเปลี่ยนแผนงานใหสอดคลองกับแตละพื้นที่ นอกจากนี้ KBF มีแผนการ
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑผานทางเคเบิ้ลทีวีทองถิ่น วิทยุชุมชน สิ่งพิมพ การตรวจติดตามแปลงออยทุกระยะ เพื่อสรางการรับรู
ในตราสินคา ความจดจําในตราสินคา รวมถึงความนาเชื่อถือของสินคา ตลอดจนการตอกย้ําใหชาวไรมีความเชื่อมั่นในตัว
สินคามากขึ้น
สื่อสิ่งพิมพ

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
อุตสาหกรรมปุยเคมีถือเปนเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอประเทศไทยซึ่งเปนประเทศเกษตรกรรม เนื่องจาก
จึงมีบทบาทสําคัญตอการเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรกรรมเปนอยางมาก ในขณะที่ประเทศไทยกลับไมสามารถผลิตปุยเคมีได
เพียงพอกับความตองการ เพราะตนทุนการผลิตสูง จึงตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ และมูลคาการนําเขาปุยเคมีในปที่
ผานมาพบวามีการนําเขาปุยเคมีเพิ่มขึ้นทุกป
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ตารางปริมาณและมูลคาการนําเขาปุยเคมีสูตรที่สําคัญ ป 2551-2555

สูตรปุย

2551
ปริมาณ
มูลคา

2552
ปริมาณ
มูลคา

แมปุย
1,619,242
29,273 2,307,784
46-0-0
259,743
9,216
192,725
18-46-0
512,071
9,390
158,885
0-0-60
2,391,056
47,879 2,659,393
รวม
ปุยสูตร
233,826
2,314
232,649
21-0-0
290,716
4,770
335,541
16-20-0
11,810
267
21,974
16-16-8
313,404
6,768
260,069
15-15-15
14,082
345
12,535
13-13-21
542,855
13,267
310,911
อื่นๆ
รวม
1,406,693
27,731 1,173,679
รวม
3,797,749
75,610 3,833,072
ทั้งหมด
ที่มา : ฝายปุยเคมี สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

2554

ปริมาณ : ตัน
มูลคา : ลานบาท
2555
ปริมาณ
มูลคา

2553
ปริมาณ
มูลคา

ปริมาณ

23,544
2,447
3,336
29,328

2,121,342
481,343
517,828
3,120,514

21,824
7,997
6,940
36,760

2,087,879
395,044
755,120
3,238,042

27,758
7,939
10,895
46,592

2,153,690
536,806
586,155
3,276,650

30,240
10,198
9,825
50,263

1,154
3,501
280
3,527
218
4,657
13,338
42,666

350,023
494,393
10,795
409,488
51,613
735,882
2,052,194
5,172,708

1,893
5,187
122
5,513
762
10,973
24,451
61,211

276,558
571,528
42,736
379,906
23,672
1,046,737
2,341,138
5,579,181

2,047
7,147
616
5,691
402
16,405
32,308
78,899

282,782
549,688
71,223
400,776
30,345
971,813
2,306,626
5,583,276

2,266
7,587
1,050
6,511
497
15,772
33,683
83,947

มูลคา

กรมวิชาการเกษตร

จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดําเนินการใหองคความรูแกชาวไรในเรื่องการใชปุยเคมีและปุยอินทรียให
เกิดความสมดุลถูกตองและเหมาะสมกับสภาพดิน และสนับสนุนใหชาวไรผสมปุยเคมีใชเอง ใหมีการผลิตปุยอินทรียจากวัสดุ
เหลือใชในไรนาใหมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมใหมีการใชปุยแบบผสมผสานคือใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพใน
อัตราที่เหมาะสมในการผลิตพืชแตละชนิด ซึ่งการใชปุยแบบผสมผสานจะชวยลดการใชปุยเคมีไดสวนหนึ่ง และยังเปนการ
ชวยเพิ่มอินทรียวัตถุในดินทําใหดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติมาก เพื่อเปนอีกหนึ่งมาตรการในการชวยลดตนทุนการ
ผลิตใหแกชาวไรไดทางหนึ่ง เพราะปุยเคมีเปนหนึ่งปจจัยการผลิตที่สําคัญที่สงผลตอตนทุนการผลิตของชาวไรที่สูงขึ้น
ราคาปุย
เนื่องจากประเทศไทยยังไมสามารถผลิตปุยเคมีไดเองภายในประเทศจําเปนตองมีการนําเขาจากประเทศผูผลิต
ปุยเคมี แตอยางไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ จะมีการติดตามสถานการณราคาปุยใหเกิดความเปนธรรมตอชาวไร
ไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบ
2.3.2.3 การจัดหา
KBF ใชกากหมอกรองซึ่งเปนผลพลอยไดจากการผลิตน้ําตาล จาก BSF เพื่อนํามาเปนวัตถุดิบผสมในการผลิตปุยเพื่อ
จําหนาย กากหมอกรองที่ไดนั้นจะคิดเปนประมาณรอยละ 5 ของปริมาณออยเขาหีบของปการผลิตนั้น ๆ
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2.3.2.4 กระบวนการผลิต
1. กระบวนการขนสงกากหมอกรอง
วัตถุดิบหลักในการผลิตสารปุยอินทรียคือกากหมอกรอง โดยปจจุบัน KBF มีความตองการใชกากหมอกรอง
80,000 ตันตอป โดยกากหมอกรองที่ใชเปนวัตถุดิบ จะถูกลําเลียงโดยใชรถบรรทุก ไปยังเครื่องชั่งเพื่อบันทึกน้ําหนักเขาออก
หลังจากนั้นจะสงตอไปยัง KBF ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร อยางไรก็ดีปริมาณกากหมอกรอง ที่ KBF ไดรับนั้น ขึ้นอยูกับ
ปริมาณออยที่ BSF สามารถหีบไดในฤดูกาลผลิตนั้น ๆ ในชวง 2-3 ปที่ผานมา มีปริมาณวัตถุดิบมากขึ้น จากผลผลิตออยตัน
ตอไรที่เพิ่มขึ้น และการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น
รถบรรทุกขนสงกากหมอกรองจากโรงงานน้ําตาลของบริษัท

2. กระบวนการเตรียมกากหมอกรอง
กากหมอกรองที่ไดจากกระบวนการผลิตของโรงงานน้ําตาลทราย จะถูกลําเลียงโดยรถบรรทุกและเทกากหมอ
กรองที่ลานหมัก และใชเวลาหมักประมาณ 5-7 วัน เพื่อลดความชื้น จากนั้นจึงนําจุลินทรียและน้ําหมักผสมกากน้ําตาล ฉีดพน
ลงบนกองกากหมอกรองเพื่อเรงการยอยสลายและเพิ่มประสิทธิภาพใหกับปุยหมัก ซึ่งในระหวางการหมักกากหมอกรอง
เจาหนาที่จะทําการกลับกองปุยหมักดวยรถแม็คโคร เพื่อระบายความรอนและเติมอากาศใหกับจุลินทรียในกองปุยหมัก เพื่อ
เรงการยอยสลายที่รวดเร็วขึ้น ใชระยะเวลาในการหมักประมาณ 1 ป จึงจะไดปุยหมัก ที่ดีมีคุณภาพมีการยอยสลายที่สมบูรณ
คือมากกวารอยละ 80 และมีปริมาณธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน (Total N) ไมนอยกวารอยละ 1 โดยน้ําหนัก ฟอสฟอรัส
(Total P2O5) ไมนอยกวารอยละ 0.5 โดยน้ําหนักโพแทสเซียม (Total K2O) ไมนอยกวา 0.5% โดยน้ําหนัก
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รถบรรทุกขนสงกากหมอกรองจากโรงงานของบริษัทมาที่ลานหมักเพื่อกลับกอง

3. กระบวนการตีรอนเนื้อกากหมอกรอง
กากหมอกรองที่ไดจากกระบวนการหมัก จะนํามาทําการตีรอนเพื่อแยกชิ้นใหญและสิ่งแปลกปลอมออกจาก
วัตถุดิบ เพื่อใหไดขนาดและคุณภาพของปุย โดยจะไดปุยขนาดไมเกิน 12.5 x 12.5 มิลลิเมตร ปริมาณความชื้นและสิ่งที่
หายไปไดไมเกินรอยละ 15 น้ําหนักปุยไมควรมี หิน กรวดพลาสติก แกว วัสดุมีคมและโลหะ ปริมาณอินทรียวัตถุไมนอยกวา
รอยละ 30 คาความเปนกรด-ดาง (PH) 5.5-8.5 อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N) ไมเกิน 20:1 คาการนําไฟฟา
(EC:Electrical Conductivity) ไมเกิน 6 เดซิซีเมนตอเมตร เพื่อใหวัตถุดิบมีความหมายตามคุณสมบัติปุยอินทรียในการปนเม็ด
กระบวนการตีรอนเนื้อกากหมอกรองหมัก
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4. กระบวนการเตรียมพรอมวัตถุดิบและกระบวนการผสม วัตถุดิบ กอนเขาปนเม็ด
KBF จะนําวัตถุดิบที่ไดจากการหมักผสมกับวัตถุดิบที่มีธาตุอาหารเขมขน ไดแก กากหมอกรอง (ฟลเตอรเคก)
หนังปน กระดูกปน โดโลไมท ยิปซัม ซิลิกอน เพื่มเพิ่มคาธาตุอาหาร และปรับสภาพดินใหมีตอความเปนกรด-ดางเหมาะกับ
พืชแตละชนิด และแตละชวงการเจริญเติบโตของพืช จากนั้นเมื่อทําการเตรียมวัตถุดิบตามอัตราสวนที่กําหนดแลว (สูตร) ปุย
จะนําวัตถุดิบมาคลุกเคลาผสมใหเขากัน เมื่อคลุกเคลาวัตถุดิบใหเขากันแลว ทุกครั้งพนักงานสุมเก็บตัวอยางปุยไปทดสอบ
คุณภาพของปุยเบื้องตนแลว เมื่อตรวจสอบคุณภาพไดตามตองการ จึงลําเลียงเขาสูกระบวนการปนเม็ดตอไป
ตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องจักรปนเม็ด
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5. กระบวนการปนเม็ด อบเม็ดปุยและคัดเม็ดปุยรอบแรก
เมื่อไดวัตถุดิบที่ผสมเรียบรอยแลว จานปนเม็ดจานเหล็ก 2 ชั้นจะหมุนเหวี่ยงผงปุยใหผสมกับสเปรย น้ําหมัก
ชีวภาพ เพื่อชวยเพิ่มธาตุอาหารใหกับพืชของชาวไรเมื่อไดรับสเปรยน้ํา ปุยจะจับตัวกันเปนกอนแลวกลิ้งลงมายังขอบจาน
และเมื่อเม็ดปุยไดขนาดตามที่ตองการแลว พนักงานจะเกลี่ยเม็ดปุยออกจากจานปนเม็ดลงสายพานลําเลียงเขาทออบชุดที่ 1
เม็ดปุยจะถูกลําเลียงไปยังทออบชุดที่ 1 เพื่อลดความชื้นทําใหปุยแหง เม็ดปุยจะถูกลําเลียงผานพลังงานความรอนภายในทอ
อบ ซึ่งมีลักษณะเปนเกลียวเพื่อลําเลียงและโปรยเม็ดปุยโดยผานหัวพนไฟที่ติดตั้งอยูบริเวณ หัวทออบจากนั้นเม็ดปุยถูกสงไป
ระบายความรอนออกโดยทออบเย็นที่มี พัดลมตั้งอยูที่ปลายทอเพื่อดูดความรอนออกจากเม็ดปุยและจะลําเลียงเม็ดปุยไปสู
กระบวนการคัดเม็ดตอไปตะแกรงมี 2 ขนาด คือตะแกรงชั้นบนมีขนาด 5 มิลลิเมตรทําหนาที่คัดเม็ดปุยที่มีขนาดใหญกวา 5
มิลลิเมตรออกจากตะแกรงและเม็ดปุยที่มีขนาดเล็กกวา 5 มิลลิเมตรจะตกสูตะแกรงชั้นลางที่มีขนาด 2 มิลลิเมตรทําหนาที่คัด
เม็ดปุยที่มีขนาดเล็กกวา 2 มิลลิเมตรใหไปรวมกับเม็ดปุยที่ ไมไดขนาดและจะถูกสงไปสูกระบวนการบดและปนเม็ดอีกครั้ง
สวนเม็ดปุยที่ไดขนาดจะถูกสงเขาทอบชุดที่ 2

จานปนเม็ด

จานปนเม็ด

ทออบชุดที่ 1

ตะแกรงคัดเม็ดชุดที่ 1
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6. กระบวนการปนเม็ด อบเม็ดปุยและคัดเม็ดปุยรอบสอง
หลังจากผานกระบวนการอบในทออบชุดที่ 1 แลวเขาสูกระบวนการ คัดเม็ด เม็ดปุยจะถูกลําเลียงเขาทออบชุดที่ 2
เพื่ออบอีกครั้งใหเม็ดปุยแหงและไดความชื้นตามที่ตองการจากนั้นเม็ดปุยก็จะลงสายพานลําเลียงเขาสู กระบวนการคัดเม็ดอีก
ครั้ง และเม็ดปุยจะถูกลําเลียงเขาตะแกรงคัดเม็ดชุดที่ 2 โดยตะแกรงจะหมุนเพื่อคัดเม็ดปุยตามขนาดที่ตองการอีกครั้ง และเมื่อ
ไดเม็ดปุยที่ขนาดตองการแลว พนักงานจะสุมเก็บตัวอยางปุยที่ผลิตไดในแตละล็อต แลวนํามาวิเคราะหหาธาตุอาหารที่
เหมาะสมตามความตองการของพืช ในหองปฏิบัติการ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพ จากนั้นเขาสูกระบวนการบรรจุตอไป
ทออบชุดที่ 2

ทออบชุดที่ 2

ตะแกรงคัดเม็ดรอบ 2

เครื่องวิเคราะหธาตุอาหารพืช

7. กระบวนการบรรจุ
หลังจากคัดเม็ดปุยเรียบรอยแลวเม็ดปุยจะถูกลําเลียงเขาไซโลพักปุย เพื่อเตรียมบรรจุตอไป การบรรจุโดยเครื่อง
บรรจุและชั่งอัตโนมัติ กระสอบปุยจะถูกลําเลียงเขาเครื่องเย็บกระสอบดวยเครื่องเย็บกระสอบที่รวดเร็วไดมาตรฐาน หลังจาก
บรรจุเรียบรอยแลวกระสอบปุยก็จะถูกลําเลียงมาเก็บในโกดัง เก็บปุย กอนจะนําสงลูกคาในลําดับตอไป
เครื่องชั่งอัตโนมัติและเย็บกระสอบ

ถังพักปุยกอนบรรจุ
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2.3.2.5 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บริษัทมีมาตรการในเรื่องผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดังนี้
1. มลภาวะทางอากาศ
กระบวนการผลิตของโรงงานอาจทําใหมีผลกระทบตอคุณภาพอากาศ คือ ฝุนและควันพิษที่เกิดขึ้นจากการ
ผลิ ต เนื่ องจากวั ตถุดิบ ที่ ใช ในกระบวนการผลิตสารอิ น ทรีย ป รับ ปรุ งดิ นเกื อ บทุกชนิ ดมี ลั กษณะเป นผง และมี ค วามชื้ น
คอนขางต่ําจึงทําใหเกิดฝุนคอนขางมาก KBF จึงมีมาตรการลดการเกิดฝุน เชน ฉีดสเปรยน้ําลงวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
การปนเม็ด จัดทําหองดักฝุนและมีระบบสเปรยน้ําภายในหองดักฝุน และบริเวณพื้นที่ในโรงงานมีการจัดรถฉีดน้ําบริเวณพื้นที่
รอบโรงงานเพื่อลดการเกิดฝุนภายนอกอาคาร
นอกจากนี้ KBF ยังคํานึงถึงความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน โดยใหเจาหนาที่ตรวจสอบความปลอดภัยในการ
ทํางานอยูสม่ําเสมอ นอกจากนี้ KBF ยังไดดําเนินการจายอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลใหกับพนักงานทุกคน เชน หมวก
นิรภัย หนากากปดจมูก รองเทา SAFTY และแวนตากันฝุน เพื่อความปลอดภัยดังกลาว
2. มลภาวะทางเสียง
เสียงจากโรงงานเกิดขึ้นจากเครื่องตีรอนวัตถุดิบ จานปนเม็ด สายพานลําเลียง เครื่องอบปุย และพัดลมระบาย
อากาศ ผลกระทบจากระดับเสียงที่เกินมาตรฐานอาจทําใหพนักงานขาดสมาธิและมีประสิทธิภาพในการทํางานลดลงหรืออาจ
สงผลทําใหไดรับบาดเจ็บระหวางการปฏิบัติงานได ทาง KBF ไดจัดการจายอุปกรณที่อุดหูใหกับพนักงานเพื่อทําใหพนักงาน
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ของเสีย
ขยะจากโรงงานสวนใหญเปนกระสอบวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตประมาณ 700 ใบ ตอวัน อยางไรก็ดี
KBF มีนโยบายในการลดปริมาณวัตถุที่ไมใชแลวโดยกระสอบนอกสามารถนํากลับมาใชใหมไดโดย KBF จะใหพนักงานเย็บ
เปนเตนไวคลุมวัตถุดิบเพื่อกันแดดและกันฝน สวนกระสอบในที่เปนพลาสติกทาง KBF ใหพนักงานจัดเก็บในบริเวณที่
กําหนดและจะมีผูรับเหมาเขามารับซื้อตอไป
2.3.2.6 งานที่ยังไมสงมอบ
-ไมมี -
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