เทคนิคปลูกอ้อยด้วยระบบน�้ำราดเพิ่มผลผลิต 20 ตัน/ไร่
ของ “สมบัติ ศรีจันทร์รัตน์” จ.นครราชสีมา
ในปีการเพาะปลูกทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยมีพนื้ ทีป่ ลูก
อ้อยประมาณ 10.1 ล้านไร่ มีผลผลิตอ้อยทีน่ ำ� เข้าสูก่ ระบวนการผลิต
น�ำ้ ตาลทรายประมาณ 103.7 ล้านตัน อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจทีใ่ ห้
ผลตอบแทนสูงเพราะการปลูกอ้อย ลงตอใหม่จะสามารถเก็บเกีย่ ว
ผลผลิตได้ 3-4 ครั้ง และใบอ้อยยังสามารถใช้ปรับปรุงดินได้เป็น
อย่างดี อ้อยจึงเป็นพืชที่คุ้มค่ากับการลงทุนกว่าพืชไร่ชนิดอื่นๆ
เกษตรกรตัวอย่าง ปลูกอ้อยได้ 20 ตัน/ไร่
ใครๆ ก็ปลูกอ้อยได้ แต่ปลูกอ้อยให้รวย ต้องมีเทคนิคการปลูก
ดูแลที่เหมาะสม เหมือน คุ ณ สมบั ติ ศรี จั น ทร์ รั ต น์ แห่ง
หมู่บ้านหัวท�ำนบ ต.หนองบุนนาค อ.หนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา   เกษตรกรตัวอย่างรายนี้ ประสบความส�ำเร็จในการ
ท�ำไร่อ้อยได้อย่างน่าทึ่ง เพราะสามารถปลูกอ้อยที่มีผลผลิตมาก
ถึง 20 ตัน/ไร่
คุณสมบัติ มีอาชีพท�ำไร่ออ้ ยมานานสิบปีแล้ว ระยะแรก
เขาปลูกอ้อยที่ อ�ำเภอพิมาย เนือ้ ทีป่ ระมาณ 1,000 ไร่ ตัดอ้อยส่งขาย
โรงงานน�ำ้ ตาลในท้องถิน่ ต่อมาปี 2536 เขาเป็นเกษตรกรรายแรก
ที่เข้ามาบุกเบิกการปลูกอ้อยในพื้นที่ซึ่งเคยเป็นนามาก่อน
ณ บ้ า นหั ว ท� ำ นบ ต.หนองบุ น นาค อ.หนองบุ ญ มาก
จ.นครราชสีมา ด้วยพื้นที่ซึ่งเคยเป็นนาจึงเป็นที่ราบลุ่ม
ดินเหนียว ไม่เหมาะกับการปลูกอ้อย แต่เขากลับประสบ
ความส�ำเร็จในการปลูกอ้อย สร้างความแปลกใจแก่ชาวบ้านใน
บริเวณนัน้ อย่างมาก เนือ่ งจากไม่เคยเห็น ใครปลูกอ้อยในพืน้ ทีน่ า
มาก่อนนั่นเอง
เนือ่ งจากพืน้ ทีน่ า ซึง่ เป็นสภาพดินเหนียวนัน้ การบริหาร
จัดการในไร่ออ้ ยท�ำได้ยากกว่าสภาพดินทราย จึงต้องก�ำหนดระยะ
เวลาการไถเตรียมดินให้ทนั เวลากับสภาพอากาศ หากปลูกไปแล้ว
เจอฝนแล้ง ผลผลิตต่อไร่ก็จะลดลง หากเจอฝนตกดี ก็จะได้
ผลผลิตต่อไร่สงู ขึน้ การปลูกอ้อยทีพ่ งึ่ น�ำ้ ฝนเป็นหลัก ท�ำให้ไร่ออ้ ย

ของคุณสมบัตมิ ผี ลผลิตที่
ไม่แน่นอน โดยมีผลผลิต
เฉลี่ ย 12 ตั น /ไร่ ส่ ว น
อ้ อ ยปลู ก ใหม่ มี ผ ลผลิ ต
ประมาณ 14-15 ตัน/ไร่
         คุณสมบัติ บอกอีก
ว่า การปลูกอ้อยในพื้นที่
ภาคอี ส านตอนบนซึ่ ง
สภาพดินเป็นดินทราย จะ
ให้ผลผลิตที่ดีมากถ้าเริ่ม
ปลูกในช่วงเดือนตุลาคม
เพราะอ้อยได้รบั ความชืน้
มาก ต้ น อ้ อ ยจะเจริ ญ
เติบโตได้นาน ซึง่ แตกต่าง
กั บ พื้ น ที่ ป ลู ก อ้ อ ยของ
คุณสมบัติ ที่เป็นสภาพ
ดินเหนียว เวลาที่ไถดิน
ขึ้ น มา ดิ น แห้ ง ไปหมด
เพราะดินขาดความชุม่ ชืน้
หากไถในสภาพดินเปียก ดินจะไม่จับกับล�ำอ้อย ท�ำให้ต้นอ้อย
ไม่สามารถงอกรากได้เลย หากปลูกอ้อยรอฝน แล้วฝนไม่มาตาม
ระยะเวลาที่ ก�ำหนดท่อนพันธุอ์ อ้ ยก็แห้งตาย ต้องรอฝนใหม่ 2 รอบ
ในปีนนั้ หากปลูกแล้วเจอน�ำ้ ท่วมขัง อ้อยก็เน่าตายได้เช่นกัน นีค่ อื
อุปสรรคส�ำคัญของปลูกอ้อยในสภาพดินเหนียว
ปัญหาที่เกิดขึ้น ท�ำให้คุณสมบัติต้องหันมาปรับปรุง
ระบบการผลิตใหม่ เพือ่ ช่วยให้ตน้ อ้อยเติบโตได้ดี และมีผลผลิตสูง
ต่อมาคุณสมบัติมีโอกาสไปดูงานการปลูกอ้อยในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรแี ละสุพรรณบุรที นี่ ยิ มปลูกอ้อยแบบยกร่อง โดยน�ำท่อน

แปลงอ้อยพร้อมตัดธันวาคม58

คุณสมบัติและทีมนักเกษตรKBS

คุณสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์
พันธุ์อ้อยวางแล้วปล่อยน�้ำตาม ปรากฏว่า ต้นอ้อยเจริญเติบโต
งอกดีมาก เนื่องจากมีแหล่งน�้ำชลประทานเข้ามาใช้ตลอดระยะ
เวลาการปลูก แต่ภาคอีสานขาดแคลนแหล่งน�ำ้ ชลประทาน การ
ขุดบ่อน�ำ้ บาดาล หากแปลงอ้อยอยูไ่ กลจากบ่อน�ำ้ บาดาลมาก
จะท�ำให้เพิ่มต้นทุนในการจัดการน�้ำ คุณสมบัติจึงวางแผน
บริหารการจัดการน�ำ้ ในไร่ออ้ ย ด้วยการพัฒนาระบบการปลูก
อ้อยแบบราดน�้ำปลูกพร้อมท่อนพันธุ์อ้อยไปเลย
ระยะแรก คุณสมบัตปิ ลูกอ้อยแบบยกร่องแล้วให้นำ�้ ราด
ตามร่อง ปรากฏว่า เสียเวลาในการท�ำงาน เมื่อน�ำรถไถเดินตาม
เข้ามาใช้ในแปลงปลูก รถถอยไปถอยมา ไปเหยียบท่อนพันธุอ์ อ้ ย
จนเสียหายอีกต่างหาก คุณสมบัติจึงคิดใหม่ท�ำใหม่ โดยน�ำท่อน
พันธุอ์ อ้ ยปลูกไปพร้อมกับ การน�ำสายยางให้นำ�้ ราดตามและให้ปยุ๋
ไปพร้อมๆ กัน ด้วย จากนั้นกลบดินตาม หลังปลูกไปได้ 10 วัน
ท่อนพันธุอ์ อ้ ยเจริญงอกงามขึน้ มาดีมาก เป็นแถวเสมอกันดี          
เนือ่ งจากน�ำ้ ทีร่ าดหลังปลูก อยูด่ า้ นล่างกับท่อนพันธุอ์ อ้ ย
ดินแห้งกลบอยู่ด้านบนก็มีอุณหภูมิอุ่นก�ำลังพอเหมาะ ช่วยบ่ม
ท่อนพันธุอ์ อ้ ยให้เจริญงอกงามดี หลังผลการทดลองปลูกเป็นตาม
เป้าหมายทีว่ างไว้ คุณสมบัตจิ งึ ตัดสินใจปลูกอ้อยใน ช่วงฤดูรอ้ น
ประมาณช่วงเดือนมกราคม-เมษายน แม้ช่วงเวลาดังกล่าว
จะมีอากาศร้อนมาก แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปลูกอ้อยแต่อย่างใด
แถมเทคนิคนีย้ งั สามารถปลูกอ้อยได้ตลอด ขณะทีเ่ พือ่ นเกษตรกร
ในพื้นที่ใกล้เคียงไม่สามารถปลูกอย่างคุณสมบัติได้
เคล็ดลับการปลูกอ้อยด้วยวิธีนี้ คุณสมบัติจะปลูกอ้อย
โดยวางท่อนพันธุ์ลึกลงไปประมาณ 30 ซ.ม.น�้ำที่ให้ตามลงไปจะ
ท�ำให้ดินเหนียวละเอียด เมื่อโดนน�้ำ ดินจะจับท่อนพันธุ์อ้อยพอดี
อ้อยก็จะงอกงามออกราก โผล่พ้นดินขึ้นมา เนื่องจากสภาพดิน
ด้านบนแห้งสนิท จึงไม่มีต้นหญ้าขึ้นมารบกวน ท�ำให้ต้นอ้อย
เติบโตอย่างสม�่ำเสมอสวยงาม
คุณสมบัติ กล่าวว่า หลังปลูกอ้อยระบบน�้ำราดแล้วได้
ผลดี เจ้าหน้าทีโ่ รงงานน�ำ้ ตาลครบุรจี งึ ได้เข้ามาร่วมพัฒนาต่อยอด
และน�ำประสบการณ์นี้เป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นเกษตรกรตัวอย่าง

และชักชวนเพื่อนเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้เข้ามาดูระบบการปลูก
ลักษณะนี้บ้าง ก็ได้ผลผลิตที่ดีไม่แพ้กัน
คุณสมบัตยิ งั ไม่หยุดนิง่ ในการพัฒนาการปลูกอ้อย เขาได้
คิดค้นวิธกี ารบ่มท่อนพันธุอ์ อ้ ยก่อนปลูก โดยน�ำท่อนพันธุอ์ อ้ ยมาวาง
แล้วเอาใบอ้อยปิดกลบ จากนั้นน�ำน�้ำมาฉีดให้ชุ่มชื่น ปรากฏว่า
ล�ำอ้อยออกรากเท่ากันหมดทั้งล�ำ เมื่อน�ำท่อนพันธุ์ไปตัดปลูก จะ
งอกออกรากพร้อมกัน ทั้งโคนทั้งปลายงอกเท่ากันหมด สามารถ
นับตาได้เลย เวลาปลูกอ้อยจะงอกเสมอกันทั้งหมด ซึ่งการบ่ม
ท่อนพันธุล์ กั ษณะนี้ ควรท�ำก่อนปลูกประมาณ 6-7 วัน พอย่างเข้า
สูว่ นั ที่ 10 จะสังเกตเห็นว่า ต้นอ้อยงอกพร้อมกัน ขณะทีเ่ กษตรกร
ชาวไร่อ้อย รายอื่นๆ ปลูกไม่ได้ซึ่งจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว
เป็นฤดูร้อนที่มีสภาพอากาศร้อนและแล้งมาก
นอกจากนี้ คุณสมบัติยังได้ทดลองปลูกอ้อยช่วงปลาย
ฝนด้วยระบบน�ำ้ ราดในแปลงนาระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์
ก็ได้ผลผลิตทีด่ ี เพราะการใช้นำ�้ ราดเสริม ช่วยเพิม่ เปอร์เซ็นต์ความ
งอกได้ดี   ท�ำให้มีผลผลิตมากถึง 20 ตัน/ไร่ ลดความเสี่ยงท�ำให้
ต้นอ้อยสามารถเติบโตได้แม้อัตราความชื้นไม่เพียงพอ ปัจจุบัน
คุณสมบัติมีพื้นที่ปลูกอ้อยของตัวเองประมาณ 250 ไร่   และเช่า
พื้นที่เพิ่มเติมอีก 200 ไร่ สามารถผลิตอ้อยได้ 10,000 ตัน โดยมี
ผลผลิต เฉลี่ยประมาณ 18 – 20 ตัน/ไร่
เป็นที่ทราบกันดีว่า การปลูกอ้อยที่จะช่วยในเรื่อง
การประหยัดต้นทุนการปลูกนั้น คือ การปลูกอ้อยปลายฝน
เพราะการปลูกอ้อยปลายฝนนั้น ดินจะยังคงมีความชุ่มชื้น
อยู่มากและเพียงพอที่จะสามารถข้ามแล้งไปจนถึงหน้าฝน
ได้อีกด้วย และหากต้องการเพิ่มผลผลิตให้การปลูกอ้อยนั้น
ต้องมีการให้นำ�้ เพิม่ คุณสมบัตจิ งึ พัฒนาแหล่งน�ำ้ ในไร่ออ้ ย โดย
เจาะบ่อน�้ำบาดาล จ�ำนวน 8 บ่อ ในแหล่งปลูกอ้อย โดยเน้นให้
บ่อบาดาลอยู่ใกล้แนวสายส่งของการไฟฟ้าฯมากที่สุด เพื่อลด
ค่าใช้จา่ ยในการใช้พลังงาน เนือ่ งจากพลังงานไฟฟ้าประหยัดกว่า
การใช้พลังงานจากน�้ำมัน 2-3 เท่า
คุ ณ สมบั ติ จ ่ า ยค่ า ลงทุ น เจาะน�้ ำ บาดาลประมาณ
30,000 บาท เพราะระดับน�ำ้ ใต้ดนิ ไม่ลกึ มากนัก ประมาณ 40 -60
เมตร ปริมาณน�ำ้ จะอยูท่ ปี่ ระมาณ 10-15 ลบ.ม./ชม. อยูใ่ นระดับ
ทีส่ ามารถน�ำมาใช้ในไร่ออ้ ยได้อย่างพอเพียงส�ำหรับใช้ในช่วงเจอ
ภัยแล้ง ค�ำนวณจากบ่อน�้ำบาลทั้งหมด 8 บ่อ ท�ำให้คุณสมบัติ
มีแหล่งน�้ำใต้ดินส�ำรองประมาณ 230,000 ลบ.ม. สามารถใช้ได้
นาน 3 เดือนหากเจอวิกฤตภัยแล้งขึน้ มา โดยจ่ายค่าพลังงานสูบน�ำ้
ประมาณ 15,000 บาท/เดือน การเจาะบ่อน�ำ้ บาดาลในครัง้ นี้ อาศัย
แผนที่น�้ำบาดาล จากกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล โดยเจ้าหน้าที่
ของโรงงานน�้ำตาลครบุรี เข้ามาตรวจสอบแหล่งน�้ำบาดาลและ

จัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญการเจาะน�ำ้ บาดาลเข้ามา
พัฒนาน�้ำบาดาลให้กับเกษตรกร
เคล็ดลับอีกอย่างทีอ่ ยากบอกต่อ
ของ คุณสมบัติ คือ หากสนใจใช้วิธีแบบ
น�้ำราด ควรมีการบริหารจัดการแปลงให้มี
ระดับความลาดชันแตกต่างกัน ประมาณ
2 % ซึง่ เหมาะสมต่อการส่งน�ำ้ แบบ Gravity
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งน�้ำและ
ระบายน�้ำได้ในตัวท�ำให้อ้อยได้น�้ำได้อย่าง
เต็มที่
นอกจากนี้ การให้นำ�้ แบบราดร่อง
ให้มตี น้ ทุนต�ำ่ ทีส่ ดุ ควรมีอปุ กรณ์การให้นำ�้
อย่างเหมาะสม เช่น ท่อส่งน�ำ้ ปัม๊ สูบน�ำ้ และ
ต้นก�ำลังสูบน�ำ้ (ไฟฟ้า,เครือ่ งยนต์) การให้นำ้�
วิธีนี้ใช้เวลาการให้น�้ำนานที่สุด ในดินทราย
จะใช้เวลาให้น�้ำนานมาก ในเวลา 1 วัน
อาจให้ น�้ ำ ได้ แ ค่ 1-2 ไร่ (ขึ้ น อยู ่ กั บ
ต้นก�ำลังสูบน�้ำ) วิธีน้ี ชาวไร่อ้อยนิยมใช้กันมากสุด เนื่องจาก
ประหยัดค่าใช้จ่ายและวิธีการไม่ซับซ้อน แต่อัตราการใช้น้�ำจะ
อยู่ที่ประมาณ 70 ลบ.ม./ไร่
คุณสมบัติ กล่าวทิ้งท้ายว่า การท�ำไร่อ้อยเป็นอาชีพที่
สร้างรายได้มนั่ คงและยัง่ ยืนมาก ทัง้ นี้ เกษตรกรต้องมีเทคนิคการ
บริหารจัดการทีด่ ี ตัง้ แต่การคัดเลือกพืน้ ทีป่ ลูก การบ�ำรุงรักษาและ
การเก็บเกี่ยวอ้อย ขณะเดียวกัน ต้องอาศัยการสนับสนุนความ
รู้ทางวิชาการจากโรงงานน�้ำตาล เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่
ปลูกอ้อยของตนเองอย่างเหมาะสม
เพี ย งเท่ า นี้ ก็ จ ะมี ร ายได้ ก ้ อ นโต
และมีความสุขกับอาชีพท�ำไร่อ้อย
อย่างยั่งยืนเหมือนกับผมได้ไม่ยาก
KBS และชาวไร่ออ้ ย เราจะเติบโต
ไปด้วยกัน
เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรม
น�้ำตาลทรายมีต้นทุนการผลิตคงที่
(Fixed costs) ค่อนข้างสูง โรงงาน
น�้ ำ ตาลแต่ ล ะแห่ ง จึ ง พยายามจั ด
ซื้ อ อ้ อ ยในกระบวนการผลิ ต ให้ ไ ด้
มากที่สุดเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยลง
ในปี ที่ ผ ลผลิ ต อ้ อ ยลดลงเพราะ
ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ท�ำให้
เกิดแข่งขันสูงในการซื้ออ้อยระหว่าง
โรงงานน�้ ำ ตาลที่ อ ยู ่ ใ นเขตพื้ น ที่
ใกล้เคียง ท�ำให้โรงงานน�้ำตาล มีต้นทุนค่าขนส่งอ้อยสูงขึ้น
คุณอุกฤษฏ์ สัตย์นาโค ผูจ้ ดั การฝ่ายจัดหาวัตถุดบิ โซน 2
บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด(มหาชน) หรือKBS ด�ำเนินธุรกิจผลิต
และจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย มานานกว่า 50 ปีกล่าวว่า   บริษัท
น�้ำตาลครบุรี หรือ KBS ได้ดำ� เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม   (Corporate Responsibility) และ บริษทั ภิบาล (Corporate
Governance) ค� ำ นึ ง ถึ ง ความพึ ง พอใจของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
(Stakeholders) ทุกกลุ่ม อันได้แก่ ชาวไร่ ชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม พนักงาน ภาครัฐ ลูกค้าและผู้บริโภค คู่ค้าและคู่แข่ง
และผู้ถือหุ้น อย่างครบถ้วน
จากกลยุทธ์ข้างต้น สายงานวัตถุดิบ จึงได้วางกลยุทธ์
ผสมผสาน CSR ส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้ตามหลักวิชาการ
ให้ชาวไร่ออ้ ยสามารถลดต้นทุนและเพิม่ พูนผลผลิตอย่างต่อเนือ่ ง
เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นทางออกของรายได้ทยี่ งั่ ยืน ( income solution)
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไร่ ให้มีรายได้ที่ยั่งยืน และมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งมีความสะดวกสบายในการปลูกอ้อย

และขนส่งอ้อยให้โรงงานน�้ำตาล
ดังนัน้ KBS จึงเน้นให้ทมี งานท�ำงานเข้าถึงชาวไร่ เพือ่
เข้าใจความต้องการของชาวไร่แลน�ำวิทยาการความรูเ้ รือ่ งการปลูก
อ้อยที่ถูกต้องส่งถึงชาวไร่ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น รวมทั้ง
ส่งเสริมปัจจัยการผลิต พัฒนาระบบชลประทาน ให้บริการรถไถ
รถตัดอ้อย และลงทุนลานอ้อยเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งอ้อย
ของชาวไร่ KBS เน้นท�ำงานเป็นเพือ่ นคูค่ ดิ ของชาวไร่ เมือ่ พวกเขา
มีรายได้ทดี่ ขี นึ้ ย่อมขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกอ้อยออกไป ช่วยให้ KBS
มีความมั่นคงทางวัตถุดิบ ท�ำให้ KBS และชาวไร่อ้อยเติบโตไป
ด้วยกัน ในลักษณะ win-win situation
ฝ่ายจัดหาวัตถุดบิ ของKBSได้วางแผนการผลิตล่วงหน้า3ปี
โดยเน้นการขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกด้วยการเปลีย่ นพืน้ ทีน่ ามาเป็น
การปลูกอ้อย โดย KBS สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการท�ำไร่ออ้ ยเพือ่
ให้ชาวไร่ เตรียมแปลงปลูกที่ถูกต้อง ปลูกด้วยอ้อยสายพันธุ์ดีมี
ระบบน�ำ้ ทีเ่ หมาะสมกับสภาพแปลง ส่งเสริมให้ชาวไร่บำ� รุงตออ้อย
อย่างถูกวิธี โดยให้ปุ๋ยในช่วงเวลาที่เหมาะสม ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้
ชาวไร่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
การขยายพื้นที่ปลูกอ้อย นับเป็นกลยุทธ์หลักของ KBS
แต่การขยายพื้นที่ปลูกอ้อยมีปัญหาข้อจ�ำกัดหลายประการ เช่น
ราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็นต้น บริษัทจึงหันมาสร้างแรงจูงให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชอื่นให้หันมาปลูกไร่อ้อย
แทน เช่น สนับสนุนเงินกู้เพื่อส่งเสริมการปลูกอ้อย โดยผ่อนช�ำระ
แบบปลอดดอกเบีย้ ในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด รวมทัง้ สนับสนุนปัจจัย
การผลิตอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นของชาวไร่ออ้ ย เช่น พันธุอ์ อ้ ย รถไถ เครือ่ ง
ปลูกอ้อย ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง รถตัดอ้อย รถบรรทุก ฯลฯ

แปลงอ้อย
กลยุทธ์ต่อมา คือ ส่งเสริมให้ชาวไร่ลดต้นทุนและเพิ่ม
ผลผลิตต่อไร่โดยมีเป้าหมายอยูท่   ่ี 15 ตันต่อไร่ และปลูกอ้อยไว้ตอ
ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี KBS จัดตั้งสถานีการเกษตรย่อย
เพื่อให้นักวิชาการเกษตรของบริษัทเข้าไปดูแลช่วยเหลือชาวไร่
อย่างใกล้ชิดและครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการปลูก
จนถึงการเก็บเกี่ยวและน�ำอ้อยส่งโรงงาน
KBS ใส่ใจด้านงานวิจยั พัฒนา อ้อยพันธุด์ ี การพัฒนา
เครื่องจักรกลทางการเกษตร และบริษัทยกย่องและเผยแพร่
แนวคิดการปลูกดูแลอ้อยของชาวไร่ตวั อย่างทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
เพื่อให้กลุ่มชาวไร่รายอื่นๆ ได้น�ำหลักคิดและแนวทางปฏิบัติไป
ทดลองใช้เพือ่ เพิม่ ผลผลิตของตัวเอง รวมทัง้ ส่งเสริมการรวมกลุม่
ชาวไร่ เพื่อให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร รถบรรทุกและ
การขนส่งอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ การด�ำเนินงานของ KBS
มุ่งช่วยเหลือให้ชาวไร่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เป็นส่วนหนึง่ ของการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

