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4.

การวิจัยและพัฒนา

กลุมบริษัทใหความสําคัญในการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการปลูกออย เนื่องจากออยเปนวัตถุดิบ
หลักในการประกอบธุรกิจโรงงานน้ําตาลและธุรกิจผลพลอยได ซึ่งปจจุบัน บริษัท บุรีรัมยวิจัยและพัฒนา จํากัด (BRD)
เปนผูรับผิดชอบดูแลในสวนงานวิจัยและพัฒนาของกลุมบริษัททั้งหมด ภายใตทีมผูบริหาร บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และ
พนักงานทั้งสิ้นกวา 132 คน โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมา BRD ไดคิดคนนวัตกรรมตาง ๆ ซึ่งเปนสวนสําคัญในการผลักดัน
ใหกลุมบริษัทมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบันนี้ ซึ่งดังรายละเอียดที่แสดงในขอ 2.1.3.2 การจัดหาวัตถุดิบ
คาใชจายในการวิจัยและพัฒนาระหวางป 2554 ถึงหกเดือนแรกป 2557
รายละเอียด

ป 2554
(บาท)

ป 2555
(บาท)

ป 2556
(บาท)

หกเดือนแรก ป 2557
(บาท)

งานวิจัยทางวิชาการ

2,936,311

4,181,542

6,451,287

3,354,875

การฝกอบรมและแปลงออยสาธิต

2,728,506

1,394,543

454,235

1,079,550

การทดสอบปุย

1,332,340

188,506

969,070

2,960,888

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

-

505,112

232,457

-

รวม

6,997,157

6,269,704

8,107,050

7,395,313

ทั้งนี้ BRD ยังมุงเนนพัฒนางานอยางตอเนื่อง โดยการพัฒนาวัตถุดิบในอนาคตของ BRD จะเนนงานการวิจัย
และการพัฒนางานตอยอดงานวิจัยที่ไดดําเนินการมาแลวของหนวยงาน BRD เอง และหนวยงานภายนอก 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. การพัฒนาพันธุออยใหมขึ้นมาเอง เพื่อใหบริษัทสามารถเปนเจาของพันธุออยที่มีผลผลิตสูง และมีความทนตอ
โรคตางๆ เพื่อใหเกษตกรสามารถผลิตออยไดมากขึ้น และบริษัทสามารถสรางรายไดในฐานะเจาของพันธุได โดยบริษัทมีการ
ดําเนินการพัฒนาพันธุออยใหม ดังนี้
 รวบรวมพันธุออยทั้งในและตางประเทศ ซึ่งเปน ออยพันธุการคา ออยพื้นเมือง ออยปา โดยนํามาคัดเลือก และ
การศึ ก ษาเบื้ อ งต น ของลั ก ษณะที่ ต อ งการ เช น ความทนต อ โรคและแมลง ความหวาน ความสามารถในการ
เจริญเติบโตในดินประเภทตาง ๆ
 นําออยที่ผานการคัดเลือก มาผสมพันธุ (Hybridization) ภายใตการการควบคุม (Controlled or artificial
hybridization) เชน การผสมแบบตัดลํา (Cut cane method) และแบบคลุมชอดอก (Lantern method) หรือมีการ
ดําเนินการกลายพันธุโดยการชักนํา เชน วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue cultural) เปนตน
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 นําออยที่ไดจาการพัฒนา มาปลูกในแปลงทดสอบ โดยมีปริมาณประมาณครั้งละ 150,000 – 200,000 ตน โดยปลูก
เปรียบเทียบกับพันธุมาตรฐาน เพื่อหาจุดเดนที่แตกตางจากพันธุเดิม หลังจากนั้นก็จะคัดเลือกตนที่มีขอแตกตางๆ
จากตนอื่นมาเพาะพันธุเปนตนกลา สําหรับปลูกทดสอบอีกครั้งเพื่อยืนยันผล โดยขั้นตอนนี้จะใชเวลาประมาณ 2 – 3
ป ซึ่งขณะนี้การพัฒนาพันธุออยของบริษัท อยูในชวงการดําเนินการนี้
 หลังจากนั้นจะมีการทดสอบพันธุในไรจริง (Field test) โดยกระจายพันธุไปใหเกษตรกรปลูก ทั้งในจังหวัดบุรีรัมย
และจังหวัดอื่นๆ ในประเทศ เพื่อเก็บขอมูลผลผลิตที่ไดในสภาพดินและภูมิอากาศตางๆ เพื่อเปรียบเทียบกับพันธุ
มาตรฐานในท อ งถิ่ น นั้ น โดยอาจจะต อ งมี ก ารทดสอบปลู ก 2 – 3 ฤดู ก าลเพื่ อ ให ไ ด ผ ลการทดลองที่ แ ม น ยํ า
กอนนําไปขออนุญาตจดทะเบียนรับรองพันธุออยใหม
หลังการพัฒนาพันธุและทดสอบจะเปนการรับรองพันธุ (Approval) สําหรับพันธุออยที่ผานวิธีการปรับปรุงพันธุ
มาแลว จะตองไดรับการพิจารณาเห็นชอบตามขั้นตอนของหนวยงานราชการดังนี้
 ผ า นการพิ จ ารณารั บ รองพั น ธุ อ อ ย ภายในงานเกษตรอ อ ยของศู น ย เ กษตรอ อ ย หรื อ สถานี อ อ ยอื่ น ๆ ของ
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
 ผานการพิจารณารับรองพันธุของคณะกรรมการพิจารณาพันธุออย สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
 ผานการเห็นชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม และผานการเห็นชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
จดสิทธิบัตรเปนเจาของพันธุ
พันธุออยที่ผานขั้นตอนการรับรองพันธุออยทุกขั้นตอนสมบูรณแลวสามารถนํา พันธุออยพันธุนั้นออกเผยแพรและ
จําหนายใหชาวไรออยทั่วไป ได
3. 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
มีความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบเพียงพอตอความตองการ
4. 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

5. งานสงเสริมและพัฒนาระบบการใชน้ําในไรอ อย ใหมีการใชที่แพรหลายเพิ่ มมากขึ้น และวิจัยหาวิธี และ
เครื่องมือในการใหน้ําที่เหมาะสมกับชาวไร ประกอบกับมีการพัฒนาแหลงน้ําตนทุนใหสามารถนํามาใชไดตลอดฤดูของการ
ใชน้ําของออย เชน การขุดเจาะบอบาดาล การขุดสระ เปนตน และไดรับการสงเสริมจากกองทุนออยและน้ําตาลทราย (กอน.)
ในการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ํา รอยละ 2 ตอป ใหกับชาวไรออยผอนชําระ 5 ป ซึ่งผลผลิตจากการใหระบบน้ําไรออย
ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น และลดความเสี่ยงจากการสงเสริมการปลูกออย
6. พัฒนาชุดการผลิตออย (Package) ที่เหมาะสมกับชาวไร ในแตละระดับของฟารม ตั้งแตปลูกจนถึงระบบการ
ขนสงออยเขาโรงงาน
7. การพัฒนาความรูและทักษะการประกอบอาชีพการทําไรออยแบบครบวงจร โดยการจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกร
ขึ้นเพื่อถายทอดความรูใหกับชาวไร จํานวน 4 ศูนย ครอบคลุมพื้นที่สงเสริมทั้งหมด ตลอดจนการสรางองคความรูใหกับ
ชาวไรโดยการจัดตั้งศูนยเรียนรูของชาวไรเพื่อถายทอดเทคนิคการผลิต ความรู ความเขาใจใหมๆ เพิ่มเติมไดตลอด และมี
แปลงสาธิตการเรียนรู โดยการปฏิบัติจริง เพื่อสรางชาวไรมืออาชีพ
8. การจัดตั้งกลุมชาวไรเขมแข็ง เพื่อใหสามารถบริหารจัดการ การดูแลกันเองภายในกลุม ตั้งแตปลูกจนเก็บเกี่ยว
ผลผลิต โดยมีการใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อชวยลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยในปจจุบันชาวไรออยมีกลุมใน
สังกัดทุกคน
9. การพัฒนาปรับปรุงดิน และการใชปุยตามความตองการของออย เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดคาใชจาย และการ
ปรับปรุงดินโดยการใชปุยอินทรียเคมี จากผลิตภัณฑพลอยได โดยในปการผลิต 2557/2558 จะพยายามใหเกษตรกรที่ไดรับ
การสงเสริมใชปุยเคมี และปุยอินทรียเคมีจาก KBF ทั้งหมด
10. การเพิ่มระบบการตรวจติดตาม การปฏิบัติงานและการจายปจจัยรายแปลงของชาวไรออย ตามชวงอายุการ
เจริญเติบโตและตามความตองการของออย โดยนักสงเสริมของ BRD อยางทั่วถึงทุกแปลงออย โดยใหปฏิทินการปฏิบัติงาน
และการวัดผลงานตามตัวชี้วัด เพื่อกระตุนและสงเสริมใหชาวไรดูแลและบํารุงออยไดตรงตามชวงการเจริญเติบโต อันสงผล
ใหออยมีผลผลิตสูง คุณภาพออยดี ชาวไรมีกําไร และ BSF มีปริมาณออยเขาหีบเต็มตามประสิทธิภาพที่กําลังการผลิตสูงสุด
และไดออยที่มีคุณภาพสูง เพื่อจะหีบสกัดน้ําตาลตอตันออยสูงขึ้น
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11. การพัฒนาคุณภาพออยเขาหีบ การจัดลําดับแปลงตัดออย โดยรวมมือกับชาวไรออยใหกลุมชาวไรออยบริหาร
การจัดเก็บโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของสมาชิกทุกคนและเพื่อควบคุมรักษาคุณภาพออยในชวงการเก็บเกี่ยว โดยการ
ใชระบบคิวที่จัดลําดับการตัดออยตามความสุกแกของออย เพื่อใหไดออยที่มีคุณภาพสูง มีการสะสมน้ําตาลเต็มที่ ไดเก็บเกี่ยว
กอนและออยที่มีการสุกแกชาจะไดรับการเก็บเกี่ยวตามลําดับ และไดใชคิวกําหนดการตัดออย เพื่อรักษาคุณภาพออยใหสด
และลดสิ่งเจือปน เพื่อที่ BRD จะไดจัดสงออยที่มีคุณภาพสูงใหกับ BSF ผลิตและสกัดน้ําตาลตอตันออยไดสูงขึ้น ผลจากการ
บริหารจัดการออยเขาโรงงานอยางมีประสิทธิภาพตั้งแตอยูในไร ทําใหผลผลิตน้ําตาลตอตันออยเพิ่มขึ้นจาก 105 กิโลกรัมตอ
ตันในฤดูกาลการผลิต 2556/2557 เปน 118 กิโลกรัมตอตันในปนี้ นับเปนอันดับตน ๆ ของประเทศ
อัตราผลผลิตน้ําตาลตอออยหนึ่งตันระหวาง ฤดูการผลิต 2551/2552 ถึง 2556/2557
ฤดูการผลิต

2551/52

บริษัท

2552/53

2553/54

2554/55

2555/56

(หนวย: กิโลกรัม)
2556/57

112.05

100.50

109.55

109.12

105.08

117.66

เฉลี่ยทั้งประเทศ
110.93
ที่มา : สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย

101.09

101.33

104.63

100.24

109.32

ผลผลิตตอไรและความหวาน ฤดูการผลิต 2552/2553 ถึง 2556/2557
18.00

13.00

16.00

12.44

12.29

13.00

12.47

12.50

14.00

10.00
8.00

12.00

11.64

12.00
11.05

11.56

8.68

8.94

52/53

53/54

13.50

12.34
11.01

11.50
11.00

9.73

10.50
10.00

6.00
54/55

55/56

ผลผลิตตอไร (LHS)

หมายเหตุ : ประมาณการโดยบริษัท

สวนที่ 2 หนา 85

56/57
CCS (RHS)

57/58*

