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4.

การวิจัยและพัฒนา

กลุมบริษัทใหความสําคัญในการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการปลูกออย เนื่องจากออยเปนวัตถุดิบ
หลักในการประกอบธุรกิจโรงงานน้ําตาลและธุรกิจผลพลอยได ซึ่งปจจุบัน บริษัท บุรีรัมยวิจัยและพัฒนา จํากัด (BRD) เปน
ผูรับผิดชอบดูแลในสวนงานวิจัยและพัฒนาของกลุมบริษัททั้งหมด ภายใตทีมผูบริหาร บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และ
พนักงานทั้งสิ้นกวา 132 คน โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมา BRD ไดคิดคนนวัตกรรมตาง ๆ ซึ่งเปนสวนสําคัญในการผลักดัน
ใหกลุมบริษัทมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบันนี้ ซึ่งดังรายละเอียดที่แสดงในขอ 2.1.3.2 การจัดหาวัตถุดิบ
ทั้งนี้ BRD ยังมุงเนนพัฒนางานอยางตอเนื่อง โดยการพัฒนาวัตถุดิบในอนาคต ของ BRD จะเนนงานการวิจัย และ
การพัฒนางานตอยอดงานวิจัยที่ไดดําเนินการมาแลวของหนวยงาน BRD เองและหนวยงานภายนอก เชน มหาวิทยาลัย
หนวยงานของกรมวิชาการเกษตร และงานวิชาการตางประเทศ อาทิ
1. งานทดสอบและขยายพั น ธุ อ อ ย โดยร ว มมื อ กั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการอ อ ยและน้ํ า ตาลทราย (สอน.)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และกรมวิชาการเกษตร เปนตน โดยการปลูกทดสอบเพื่อคัดเลือกพันธุออย
ใหตามวัตถุประสงค คือ ผลผลิต (Yield) และผลผลิตน้ําตาลทนตอโรคแมลง และขยายพันธุออยพันธุหลักโดยรวมมือกับ
ชาวไรที่เขารวมโครงการเพื่อใหพันธุออยพันธุใหมกระจายลงพื้นที่อยางรวดเร็ว ทําใหสัดสวนพันธุออยของแปลงออย
ทั้งหมด เปนไปตามการสงเสริมที่บริษัท กําหนด เพื่อใหชาวไรมีผลตอบแทนจากการปลูกออยสูงขึ้น มีผลผลิตที่มีคุณภาพตรง
ตามความตองการของ BSF นําไปหีบสกัดน้ําตาลไดมากขึ้น
2. การพัฒนาเครื่องมือการทําไรออยตั้งการเตรียมดิน จนถึงการบํารุงรักษาใหมีความเหมาะสมกับระดับของ
ฟารม ชาวไร เพื่อลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชาวไรใหสูงขึ้น สามารถจัดการไดทันเวลากิจกรรมในแปลง
และลดการใช แ รงงานที่ มี แ นวโน ม ที่ จ ะขาดแคลนในอนาคต ทํ า ให ช าวไร มี ค วามพร อ มในการปลู ก อ อ ย และบริ ษั ท มี
ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบเพียงพอตอความตองการ
3. การสงเสริมการใชเครื่องมือเพื่อเก็บเกี่ยวออยใหไดคุณภาพ โดยการสนับสนุนชาวไร ตามขนาดฟารมของ
ชาวไร
-

ชาวไรรายใหญ ที่มีปริมาณออยตั้งแต 5,000 ตันขึ้นไป
หรือชาวไรที่เปนหัวหนากลุมที่มีลูกกลุมรวมกันในกลุม
ถึง 10,000 ตัน BRD สนับสนุนใหมีรถตัดออยขนาดเล็ก
เพื่อใหสามารถตัดออยสดและรักษาคุณภาพออยที่ดี

การสงเสริมการจัดชุดเครื่องมือที่เหมาะสม
โดยการใชรถตัดออยในการตัดออย

ในชวงปที่ผานมา จนถึงปนี้บริษัทไดรับเงินกูซื้อรถตัด
ออยสําหรับเกษตรกรจากกองทุนออยและน้ําตาลทราย
(กอน.) ดอกเบี้ยต่ํารอยละ 2 ตอป ผอนชําระ 5 ป จํานวน
10 คัน ทําใหมีรถตัดออยในพื้นที่รวมทั้งหมด 14 คัน
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- ชาวไรรายเล็ก ทาง BRD ไดเปดสถานีรับขนถายออย เพื่อรวบรวมออยสดโดยเปนการตัดออยแบบวันตอ
วัน ของชาวไรรายเล็ก โดยใชแรงงานในครอบครัว ซึ่งปจจุบันบริษัทไดมีสถานีรับขนถายออยจํานวน 13 สถานี ขนถายออย
จํานวน 147,000 ตัน จากเกษตรกรชาวไร จํานวน 1,770 ครอบครัว ซึ่งออยที่รับจากเกษตรกร ณ ลานขนถายจะเปนออยที่มี
คุณภาพดี BSF นําไปผลิตน้ําตาล ตอตันออยไดมาก และเปนการลดตนทุนคาขนสงใหชาวไรอีกทางหนึ่ง
การจัดชุดการผลิตออยสําหรับชาวไรรายเล็ก

4. งานสงเสริมและพัฒนาระบบการใชน้ําในไรอ อย ใหมีการใชที่แพรหลายเพิ่มมากขึ้น และวิจัยหาวิธี และ
เครื่องมือในการใหน้ําที่เหมาะสมกับชาวไร ประกอบกับมีการพัฒนาแหลงน้ําตนทุนใหสามารถนํามาใชไดตลอดฤดูของการ
ใชน้ําของออย เชน การขุดเจาะบอบาดาล การขุดสระ เปนตน และไดรับการสงเสริมจากกองทุนออยและน้ําตาลทราย (กอน.)
ในการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ํา รอยละ 2 ตอป ใหกับชาวไรออยผอนชําระ 5 ป ซึ่งผลผลิตจากการใหระบบน้ําไรออย
ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น และลดความเสี่ยงจากการสงเสริมการปลูกออย
5. พัฒนาชุดการผลิตออย (Package) ที่เหมาะสมกับชาวไร ในแตละระดับของฟารม ตั้งแตปลูกจนถึงระบบการ
ขนสงออยเขาโรงงาน
6. การพัฒนาความรูและทักษะการประกอบอาชีพการทําไรออยแบบครบวงจร โดยการจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกร
ขึ้นเพื่อถายทอดความรูใหกับชาวไร จํานวน 4 ศูนย ครอบคลุมพื้นที่สงเสริมทั้งหมด ตลอดจนการสรางองคความรูใหกับ
ชาวไรโดยการจัดตั้งศูนยเรียนรูของชาวไรเพื่อถายทอดเทคนิคการผลิต ความรู ความเขาใจใหมๆ เพิ่มเติมไดตลอด และมี
แปลงสาธิตการเรียนรู โดยการปฏิบัติจริง เพื่อสรางชาวไรมืออาชีพ
7. การจัดตั้งกลุมชาวไรเขมแข็ง เพื่อใหสามารถบริหารจัดการ การดูแลกันเองภายในกลุม ตั้งแตปลูกจนเก็บเกี่ยว
ผลผลิต โดยมีการใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อชวยลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยในปจจุบันชาวไรออยมีกลุมใน
สังกัดทุกคน
8. การพัฒนาปรับปรุงดิน และการใชปุยตามความตองการของออย เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดคาใชจาย และการ
ปรับปรุงดินโดยการใชปุยอินทรีย-เคมี จากผลิตภัณฑพลอยได โดยในปการผลิต 2557/2558 จะพยายามใหเกษตรกรที่ไดรับ
การสงเสริมใชปุยเคมี และปุยอินทรียเคมีจาก KBF ทั้งหมด
9. การเพิ่มระบบการตรวจติดตาม การปฏิบัติงานและการจายปจจัยรายแปลงของชาวไรออย ตามชวงอายุการ
เจริญเติบโตและตามความตองการของออย โดยนักสงเสริมของ BRD อยางทั่วถึงทุกแปลงออย โดยใหปฏิทินการปฏิบัติงาน
และการวัดผลงานตามตัวชี้วัด เพื่อกระตุนและสงเสริมใหชาวไรดูแลและบํารุงออยไดตรงตามชวงการเจริญเติบโต อันสงผล
ใหออยมีผลผลิตสูง คุณภาพออยดี ชาวไรมีกําไร และ BSF มีปริมาณออยเขาหีบเต็มตามประสิทธิภาพที่กําลังการผลิตสูงสุด
และไดออยที่มีคุณภาพสูง เพื่อจะหีบสกัดน้ําตาลตอตันออยสูงขึ้น
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10. การพัฒนาคุณภาพออยเขาหีบ การจัดลําดับแปลงตัดออย โดยรวมมือกับชาวไรออยใหกลุมชาวไรออยบริหาร
การจัดเก็บโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของสมาชิกทุกคนและเพื่อควบคุมรักษาคุณภาพออยในชวงการเก็บเกี่ยว โดยการ
ใชระบบคิวที่จัดลําดับการตัดออยตามความสุกแกของออย เพื่อใหไดออยที่มีคุณภาพสูง มีการสะสมน้ําตาลเต็มที่ ไดเก็บเกี่ยว
กอนและออยที่มีการสุกแกชาจะไดรับการเก็บเกี่ยวตามลําดับ และไดใชคิวกําหนดการตัดออย เพื่อรักษาคุณภาพออยใหสด
และลดสิ่งเจือปน เพื่อที่ BRD จะไดจัดสงออยที่มีคุณภาพสูงใหกับ BSF ผลิตและสกัดน้ําตาลตอตันออยไดสูงขึ้น ผลจากการ
บริหารจัดการออยเขาโรงงานอยางมีประสิทธิภาพตั้งแตอยูในไร ทําใหผลผลิตน้ําตาลตอตันออยเพิ่มขึ้นจาก 105 กิโลกรัมตอ
ตันในฤดูกาลการผลิต 2556/57 เปน 118 กิโลกรัมตอตันในปนี้ นับเปนอันดับตน ๆ ของประเทศ
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