สรุปการเยียมชมโรงงานอาหารสัตว์และโรงงานแปรรูปเนื อไก่
บริ ษทั เจริญโภคภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) จ. นครราชสีมา
14 มีนาคม 2555
สืบเนืองจากการทาบทามของคุณอัญชลี วิสุทธิ รตั นกุล (บ๊วย) เพือเข้าเยียมชมการดําเนินธุรกิจ
ของซีพี มูลนิธชิ วี วิถแี ละเครือข่ายทัง% หมด 18 คน ได้ตอบรับคําเชิญศึกษาดูงานอุตสาหกรรมผลิตไก่ครบ
วงจรในวันที 14 มีนาคม 2555 โดยพืน% ทีแ รกทีเ ข้าเยีย มชมคือโรงงานผลิตอาหารสัตว์ปกั ธงชัย อ.ปกั ธงชัย
จ.นครราชสีมา ซึงเป็ น 1 ใน 11 โรงงานทีเ กียวข้องกับธุรกิจสัตว์บก (หมู เป็ ด ไก่) ครบวงจรของซีพ1ี
อย่างไรก็ตาม โรงงานปกั ธงชัยทําการผลิตอาหารไก่และเป็ ดเท่านัน%
หลังจากทีค ณะไปถึงทีโรงงานปกั ธงชัย มีการต้อนรับจากคุณบุญเสริ ม เจริญวัฒน์ รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การบริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทีด แู ลกิจการผลิตอาหารสัตว์บก และหัวหน้ าโรงงาน โดยเป็ นการ
บรรยายเกีย วกับภาพรวมของธุรกิจสัตว์บกครบวงจร ข้อมูลพืน% ฐานของโรงงานปกั ธงชัย และกิจกรรม CSR
ต่างๆ ซึงใช้เวลาประมาณ 40 นาที ทางซีพชี แ%ี จงว่าโรงงานนี%ได้รบั รางวัลชนะเลิศ Thailand Quality Class
(TQC) ติดต่อกัน 3 ปี (2552-2554) และพร้อมเปิ ดรับคณะดูงานสัปดาห์ละประมาณ 1-2 คณะ แต่ดว้ ย
มาตรฐานทีส งู มีการป้องกันไม่ให้ฝนุ่ ผงเล็ดรอดเข้าไปข้างในได้ จึงไม่สามารถให้คณะเข้าชมภายใน

โรงงานต่างๆ ในธุรกิจสัตว์บกของซีพี
โรงงานอีก 10 แห่งได้ แก่ที จ.ลําพูน, จ.พิษณุโลก, ต.โคกตูม จ.ลพบุรี, ท่าเรือ กรุงเทพ, จ.ราชบุรี, อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี,
อ.หนองแค จ.สระบุรี, จ.นครราชสีมา
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ในช่วงต้นของการนําเสนอ คุณบุญเสริมอธิบายว่า จากนโยบายหลักของซีพที จี ะพัฒนาธุรกิจให้
กลายเป็ นครัวของโลก (Kitchen of the World) ซีพไี ด้ลงทุนอุตสาหกรรมสัตว์ครบวงจร ตัง% แต่การผลิต
วัตถุดบิ หลักของอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด การผลิตอาหารสัตว์ การเลีย% งสัตว์ การแปรรูปเป็ นอาหารและเพิม
มูลค่า ไปจนถึงการตลาด การจําหน่ ายสินค้าทัง% ในและต่างประเทศ
ในอุตสาหกรรมเลีย% งไก่ ซีพมี สี ดั ส่วนการผลิตและจัดจําหน่ ายไก่เนื%อ 63% ไก่พนั ธุ์ 17% ไก่ไข่ 12%
และเป็ ด 8% มีตน้ ทุนของการแปรรูปไก่คอื ประมาณ 10-15% ของสายพานการผลิตครบวงจร ส่วนอาหารไก่
นัน% หลักๆ เป็ นการจําหน่ วยในปริมาณมาก2 (bulk) ให้ฟาร์มของซีพแี ละฟาร์มอืนๆ 85% และทีเ หลือเป็ น
แบบถุงให้รายย่อย 15%

สัดส่วนการจําหน่ าย
ตลอดการนํ าเสนอ คุณบุญเสริมเน้นถึงคุณภาพของโรงงานปกั ธงชัยทีม กี ําลังการผลิตถึง 100,000
ตัน/เดือน แม้จะมีพนักงานเพียง 124 คน พร้อมกับยํ%าในคุณภาพของวัตถุดบิ เพราะเวลาจะขนวัตถุดบิ เข้าไป
ในโรงงาน รถบรรทุกเหล่านัน% จะผ่านการฆ่าเชือ% ก่อนทุกครัง% ในการลําเลียงส่งวัตถุดบิ เข้าไปในโรงงานก็จะมี
การป้องกันฝุน่ อย่างแน่ นหนา เมือมีการถามถึงการรับซื%อข้าวโพดเลีย% งสัตว์จากเกษตรกรรายย่อย คุณบุญ
เสริมชี%วา่ รับซื%อข้าวโพดจากหลายแห่งทั วจังหวัดและพืน% ทีใ กล้เคียงโดยไม่ได้กดี กันรายย่อยและมีหลายครัง% ที
เกษตรกรรายย่อยเข้ามาขายข้าวโพดให้ ไม่ใช่จากเกษตรกรในระบบพันธะสัญญาของซีพเี ท่านัน% รวมถึงไม่
จําเป็ นต้องเป็ นพันธุข์ า้ วโพดทีซ พี จี าํ หน่ าย แต่จุดเน้นทีส าํ คัญคือคุณภาพของเมล็ดข้าวโพดว่าเป็ นเม็ดแตก
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กรณีนี ,จะบรรทุกด้ วยรถเทรลเลอร์ ขนาดใหญ่ เพือขนย้ ายไปยังไซโลในฟาร์ มเลี ,ยงไก่

เท่าไร ถ้ามีเม็ดแตกมากเกิน 8% จะไม่รบั ซื%อเพราะอาจมีเชือ% รา alpha-toxin ได้ และจะส่งผลต่อคุณภาพเนื%อ
ไก่ แต่เรือ งความชืน% ของเมล็ดข้าวโพดไม่เป็ นข้อกังวลมาก เพียงแต่จะตัดราคาถ้าความชืน% สูงเกิน 14.5%
สําหรับส่วนประกอบอาหารสัตว์ปีก นอกจากข้าวโพดทีคดิ เป็ น 50-60% มีกากถั วเหลือง 15-20%
(นําเข้าเป็ นส่วนใหญ่) และทีเหลือเป็นรําข้าว คาโนลา มันสําปะหลัง เกลือแร่ และวิตามินเสริม และคุณบุญ
เสริมยํ%าว่าไม่มกี ารให้ฮอร์โมนใดๆ ทัง% สิน% เพราะการผลิตอาหารไก่และเนื%อไก่ของซีพเี พือจําหน่ ายในประเทศ
เป็ นมาตรฐานเดียวกับการส่งออกซึงมีการตรวจหาฮอร์โมนและสิง ปนเปื% อนอย่างเคร่งครัด ทีส าํ คัญ การสร้าง
มาตรฐานหลายระดับจะเป็ นการเพิม ต้นทุนของซีพี
การนํ าเสนอช่วงท้ายชีถ% งึ ความรับผิดชอบทางสังคมของซีพี ทีม ยี ทุ ธศาสตร์การจัดการแบบยั งยืน
(sustainable management) 3 ขา คือ บริษทั ลดต้นทุน/มีกาํ ไร ลูกค้ามีสนิ ค้าทีม คี ณ
ุ ภาพและมีความพึง
พอใจ และสังคม/ชุมชนอยูร่ ่วมกับการดําเนินธุรกิจได้ สําหรับโรงงานปกั ธงชัยมีแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์
งบประมาณในปี 2555 คือ 277,000 บาท ซึงจะใช้ในการทํากิจกรรม เช่น ออกเยีย มชุมชนและประเมินความ
พึงพอใจ ร่วมสนับสนุ นงานของโรงเรียนในพืน% ทีใ กล้เคียง ร่วมสนับสนุ นงานรดนํ%าดําหัวในชุมชน งาน
ทอดกฐิน-ทอดผ้าปา่ โครงการเรียนรูเ้ กษตรอินทรีย์กบั ชุมชน เป็นต้น พร้อมกับมีแนวทางการอนุรกั ษ์
สิง แวดล้อม เช่น การนําความร้อนทิง% มาอุ่นบอยเลอร์ การนํ าซังข้าวโพดมาเป็ นเชื%อเพลิง การปลูกป่าทดแทน
ในพืน% ที 5 ไร่ การประเมินวัฏจักรชีวติ (Life Cycle Analysis) ของกระบวนการผลิตเนื%อไก่เพือวางแผนลด
การใช้ทรัพยากร เป็ นต้น

การประเมินวัฏจักรชีวติ การผลิตไก่แปรรูป

ภายหลังการนํ าเสนอ ทางซีพจี ดั รถตูพ้ าคณะดูรอบๆ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ซึงมีเนื%อทีก ว่า 120 ไร่
มีไซโลขนาดใหญ่สาํ หรับบรรจุขา้ วโพดทัง% สิน% ประมาณ 13,000 ตัน และลานจอดรถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่
ต่อมาประมาณ 11.30 น. จึงได้เดินทางไปโรงงานแปรรูปเนื%อไก่ครบวงจรทีอ ยู่หา่ งออกไปเพียง 20 กิโลเมตร

ภาพหมูห่ น้าโรงงานอาหารสัตว์ปกั ธงชัย

โรงทําความสะอาดรถบรรทุกก่อนนําข้าวโพดเข้าไซโล

เมือคณะไบโอไทยมาถึงโรงงานแห่งนี% ภาพแรกทีเ ห็นคือตึกรับรองขนาดใหญ่ ซึงมีมุม “CPF
Kitchen of the World” ไว้สาํ หรับถ่ายรูปโดยเฉพาะ และตูใ้ ส่อาหารแช่แข็งของซีพหี นึงตูต้ รงมุมประตูเข้าออก กิจกรรมอย่างแรกหลังจากเดินทางมาถึงคือการถ่ายรูปกับคณะผูบ้ ริหารระดับสูงของซีพเี อฟ นําโดย
คุณสุชาติ สิ ทธิ ชยั รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส และคุณดวงมนู ลีลาวณิ ชย์ รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
ก่อนทีค ณะจะเข้าไปยังห้องประชุมเพือ รับฟงั การบรรยายของซีพตี ่อไป
สําหรับโรงงานแปรรูปเนื%อไก่ครบวงจรที อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา แห่งนี% เป็ นโรงงานแห่งล่าสุด
(ดําเนินการผลิตปี 2547) จาก 1 ใน 4 โรงงานแปรรูปเนื%อไก่ของซีพ3ี และเพือ เป็ นการลดต้นทุนจึงพัฒนา
ธุรกิจครบวงจรให้มโี รงงานผลิตอาหารสัตว์และโรงงานแปรรูปเนื%อไก่ในบริเวณใกล้เคียงกับพืน% ทีป ลูก
ข้าวโพดซึงเป็ นวัตถุดบิ หลักของอาหารไก่และฟาร์มไก่ (อ.ปกั ธงชัย อ.โชคชัย อ.หนองบุญมาก) คุณสุชาติช%ี
ว่าโรงงานแปรรูปเนื%อไก่แห่งนี% มีความทันสมัย สะอาด มีประสิทธิภาพสูง จึงทําให้ได้รบั รางวัล Thailand
Quality Class ติดต่อกัน 2 ปี (2553-2554)
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โรงงานอืน ๆ ได้ แก่ โรงงานแปรรูปเนือ, ไก่ สระบุรี (2532) โรงงานแปรรูปเนือ, ไก่ มีนบุรี (2521) และโรงงานแปรรู ปเนื ,อไก่-เป็ ด บางนา (2516)

สําหรับภาพรวมธุรกิจครบวงจรเนื%อไก่ทนี ครราชสีมา มีกาํ ลังการผลิตไก่พอ่ -แม่พนั ธุ์ 2.4 ล้านฟอง
ต่อสัปดาห์ สามารถฟกั ไข่เหล่านี%ได้ 2 ล้านตัวต่อสัปดาห์ และผลิตไก่เนื%อประมาณ 330,000 ตัวต่อวัน (คุณสุ
ชาติไม่ได้อธิบายเพิม เติมว่าหมายความว่าอย่างไร) โดยในกระบวนการผลิตไก่น%ี ต้องใช้อาหารไก่ประมาณ
100,000 ตันต่อเดือน เมือถึงการแปรรูปไก่ โรงงานทีน ครราชสีมาสามารถแปรรูปไก่ได้ 850 ตันต่อวัน หรือ
270,000 ตันต่อปี สําหรับไก่ซพี ที มี นี %ําหนักมาตรฐานตัวละ 2.5 กก. นีหมายความว่ามีขบวนไก่เข้าสูโ่ รงงาน
แปรรูปแห่งนี%ถงึ 340,000 ตัวต่อวัน หรือ 108 ล้านตัวต่อปี ในปริมาณไก่แปรรูปเหล่านี%จะถูกส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ 165,000 ตันต่อปี ผลิตเป็ นอาหารแปรรูป 60,000 ตันต่อปี ทําเป็ นไส้กรอกสําหรับขายใน
ประเทศทัง% หมด 30,000 ตันต่อปี

ทีต งั % ธุรกิจแปรรูปเนื%อไก่ครบวงจร จ.นครราชสีมา

กําลังการผลิตไก่แปรรูป จ.นครราชสีมา

การส่งออกเนื%อไก่แปรรูปไปยังตลาดต่างประเทศ โดยส่งออกมากทีสดุ 80% ไปยังญีปนุ่
เนืองจากการส่งออกเนื%อไก่แปรรูปจํานวนมาก ซีพยี %าํ เพิม ขึน% ว่ากระบวนการผลิตทัง% หมดได้
มาตรฐานทัง% Food Safety Standards, Food Quality Standard, Guaranteed Disease Free และสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ 100% อีกทัง% ยังมีระบบการจัดการด้านสิง แวดล้อมและระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยมารองรับ ทําให้โรงงานแห่งนี%ได้รางวัลจากลูกค้า เช่น Best Supplier of the year 2007
จาก KFC ประเทศอังกฤษ และ New Product Development Award และ New Supplier of the year 2010

จาก Subway4 ประเทศอังกฤษ รวมถึงรางวัลด้านคุณภาพและรางวังด้านสิง แวดล้อมอืนๆ จากหน่ วยงานใน
ไทยและต่างประเทศ
คุณสุชาติกล่าวต่ออย่างภาคภูมใิ จถึงการผลิตเนื%อไก่ตงั % แต่การเลี%ยงจนมาถึงการเชือดและแปรรูป
เป็ นเนื%อไก่สดและอาหารแปรรูปว่า ฟาร์มเลีย% งของซีพแี ละของเกษตรกรในพันธะสัญญาของซีพสี ามารถ
เลีย% งไก่ได้ถงึ 150,000 ตัว โดยใช้คนคอยมอนิเตอร์เพียงคนเดียว โดยใช้ฟาร์มปิ ดและระบายอากาศโดย
ระบบ evaporative cooling (เรียกสัน% ๆ ว่าระบบ evap – อีแว๊ป) มีกล้องวงจรปิ ดติดภายในโรงเลี%ยงไก่
โดยรอบ สามารถตรวจดูได้อย่างละเอียดโดยไม่ตอ้ งเข้าไปในโรงเลี%ยงไก่ การเลีย% งไก่ในระบบอีแว๊ปนี%ยงั เป็ น
การเลีย% งแบบ all-in-all-out โดยเปลีย นทําความสะอาดทีเดียวหลังจากผลัดรุน่ พอหมดรุน่ ถึงจะมีการทํา
ความสะอาดโรงเลีย% งไก่ทงั % หมด และนํามูลไก่ทเี หลือไปประมูลขาย ในฟาร์มแห่งหนึงของซีพซี งึ ไม่ได้ระบุชดั
ว่าทีไ หน มีการจัดพืน% ทีใ นฟาร์มทีม โี รงเลี%ยงไก่ถงึ 12 โรง โรงละประมาณ 100,000 กว่าตัว พร้อมกับมีพน%ื ที
พักอาศัยของผูด้ แู ลฟาร์มและพืน% ทีก นั ชนโดยรอบ การดูแลเพียงอยูห่ น้าจอคอมพิวเตอร์ และคอยตรวจเช็ค
ว่าอาหารและนํ%าเพียงพอหรือไม่ ไก่ได้น%ํ าหนักเท่าไหร่ โดยมีตราชั งสีแดงดึงดูดให้ไก่ขน%ึ ไปชั งนํ% าหนักเองโดย
ธรรมชาติ ในจุดนี%ซพี เี น้นยํ%าว่ามีการศึกษาพฤติกรรมไก่เป็ นอย่างละเอียดและปรับปรุงขัน% ตอนทัง% หมดให้ไก่
สบายทีส ดุ มีการปรับอุณหภูมใิ ห้พอเหมาะประมาณ 25 องศาเซลเซียส มีพน%ื ทีใ นการเลีย% ง 1 ตรม. ต่อ 33
กิโลกรัมของไก่5 มีถาดอาหารและนํ% าไม่เกิน 2 เมตร ซึงซีพชี ว%ี า่ หากห่างกว่านัน% ไก่จะไม่สามารถหาอาหาร
เจอ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาพันธุใ์ ห้ไก่โตเร็วไม่เกิน 45 วัน6 มีน%ําหนักมาก มีมาตรฐานของขนาดแล้ว การ
พัฒนาเช่นนี%ยงั ทําให้ไก่สญ
ู เสียสัญชาติญาณทางธรรมชาติ ไม่ตอ้ งตัดปากเพราะไม่ค่อยขยับไปสูก้ นั และไม่
สามารถออกไข่ได้ในช่วงเวลาก่อนเข้าโรงเชือด เพราะในความเป็ นจริงยังนับว่าเป็ นไก่เด็กอยู่

ภาพจําลองฟาร์มเลีย% งไก่ซพี ี
ชือร้ านขายแชนด์วิชฟาส์ตฟู๊ ด
สําหรับไก่ทีได้ ขนาดพร้ อมเข้ าสูโ่ รงแปรรูป จะมีไก่ประมาณ 13 ตัว ต่อ 1 ตรม.
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ไก่ทีมีอายุ 36-37 วันก็นบั ว่าโตพอและได้ นํ ,าหนักทีน า่ พอใจ
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การตรวจความเป็นอยู่ของไก่

การชั งนํ%าหนักไก่

โรงเลีย% งไก่ (ภายนอก)

โรงเลีย% งไก่ (ภายใน 2)

ไก่เด็กพร้อมเข้าโรงแปรรูป

โรงเลีย% งไก่ (ภายใน 1)

ตรวจดูผ่านกล้องวงจรปิ ด
เมือไก่มอี ายุและนํ% าหนักทีซ ีพตี อ้ งการ (อายุประมาณ 40-45 วันหลักจากฟกั ) ก็เข้าสู่กระบวนการ
ลําเลียงมาทีโ รงงานแปรรูป โดยในการขนส่งจะมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ทตี ดิ ตัง% ด้วยพัดลมเพือระบายอากาศ
ไม่ให้รอ้ นเกินไป และไม่ให้ไก่เครียด รถบรรทุกยังถูกติดตัง% ด้วยระบบ GPS เพือ ให้สามารถกําหนด

ระยะเวลาทีแ น่ นอนในการขนส่ง เมือ ถึงจุดหมาย ทางเชือมต่อระหว่างโรงแปรรูปและทีจ อดรถบรรทุกยังมี
การควบคุมอุณหภูมใิ ห้ไก่ไม่รอ้ น ไม่เครียด ตลอดการบรรยายของคุณสุชาติเราได้ยนิ คําว่า ไก่อยูส่ บาย ไม่
เครียด มีมาตรฐาน เป็ นระยะ ๆ
หลังจากไก่เหล่านี%ถูกวางบนสายพานการเชือด กระบวนการทัง% หมดจะเป็ นไปอย่างรวดเร็วมาก ใช้
เวลาเพียงไม่กนี าทีในการแปรรูปไก่หลายร้อยตัว เมือ เริม แรก ไก่ท ั วตัวจะถูกจับแขวนเอาขาขึน% ทัง% 2 ขา
และในห้องมืดจะมีการจุม่ หัวไก่ลงในนํ%าทีม กี ระแสไฟฟ้าอ่อนๆ พอให้ไก่สลบและไม่เกร็ง เนื%อไก่ทไี ด้ตอน
เชือดจึง “นุ่ ม” ตามแบบฉบับของซีพี และการเชือดยังได้มาตรฐานฮาลาลอีกเช่นกัน ระหว่างทีสายพานวิง ไป
ให้เลือดไก่ไหลลงท่อข้างล่าง จะมีการพัดขนและดึงขนไก่ออก ซึงขัน% ตอนนี%จะทําโดยเครือ งจักรเป็ นส่วนใหญ่
หลังจากนัน% สายพานก็พาไก่เข้าห้องสําหรับชําแหละและตัดเป็ นชิน% ๆ ซึงกระบวนการนี%ตอ้ งใช้คนจํานวนมาก
แต่ละคนตัดตัดครัง% เดียวตามส่วนทีได้รบั มอบหมาย จนท้ายทีส ุดไก่ทแี บ่งส่วนและคัดออกแล้วจะนํามาบรรจุ
ในแพ็กเกจ บางส่วนจะถูกทอด อบ ผัด ฯลฯ ตามออเดอร์ และขนส่งไปยังตลาดต่อไป

นําไก่ใส่ชนั % เพือการขนส่ง

ขนส่งต่อไปยังรถบรรทุกขนาดใหญ่

การขนไก่ภายในโรงเลีย% ง

ติดตามรถบรรทุกด้วย GPS

มีการระบายอากาศตลอดการขนส่ง

การถอดขนไก่

หลังจากคัดแยกชิน% ส่วนไก่

ห้องมืดในการช็อตไก่ให้สลบ

ไก่นับพันตัวตามสายพานการแปรรูป

เข้าสูก่ ระบวนการทอด

การทํานักเก็ตไก่

การทํานักเก็ตไก่ (2)

พอเสร็จสิน% การบรรยายและการดูวดี ทิ ศั น์ การแปรรูปไก่ ทางซีพเี ปิ ดโอกาสให้คณะไบโอไทยถาม
เพิม เติม โดยทางซีพอี ธิบายเพิม ว่าแรกเริม อุตสาหกรรมเลีย% งไก่ที อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีเกษตรกรเลีย% งไก่เข้า
ร่วมกว่า 200 ราย แต่จาํ นวนเกษตรกรลดลงเป็ นลําดับ และปจั จุบนั ในการเลีย% งไก่นัน% เป็ นของฟาร์มซีพี 40%
และเป็ นของเกษตรกร 60% (ไม่ระบุว่าเป็ นเกษตรพันธะสัญญาเท่าไหร่) ทีโ รงงานแปรรูปนี%กม็ มี าจาก
เกษตรกรรายย่อยประมาณ 50 ราย กําลังการผลิตรายละ 20,000 ตัว ส่วนเกษตรกรรายใหญ่ 30 กว่าราย
กําลังการผลิตประมาณ 200,000 ตัว
ในส่วนของการเลีย% งแบบอีแว๊ป เปลีย นมาใช้ระบบปิ ดนี%ตงั % แต่ปี 2530/31 โดยใช้สาํ หรับเลีย% งไก่เนื%อ
เท่านัน% 7 และตัง% แต่การเปลียนระบบเป็ นต้นมาทําให้เปอร์เซ็นต์การป่วย-ตายของไก่ลดลงจาก 7-10% เป็ น
3-5% โดยทางซีพเี น้นยํ%าอีกครัง% ว่าขัน% ตอนการดูแลทัง% หมดไม่มกี ารใช้ฮอร์โมนเพราะจะผิดกฎหมายและไก่
ไม่ผ่านมาตรฐาน food safety สําหรับการส่งออก
มีการพูดคุยเพิม เติมแบบนอกรอบในช่วงทานอาหารกลางวัน และโดยภาพรวมทําให้รสู้ กึ ว่าผูบ้ ริหาร
และพนักงานของซีพมี คี วามเชืออย่างจริงจังว่า ระบบทีทาํ อยูเ่ ป็ นระบบทีด ี มีประสิทธิภาพสูง คิดว่าไก่มี
ความสุขและสบายหากถูกเลีย% งไประบบนี%
หลังอาหารกลางวัน คณะไบโอไทยต้องรีบเดินทางไปยังโรงงานแปรรูปด้านในก่อนทีไก่ทงั % หมดจะ
ถูกแปรรูปเสียก่อน ซึงเมือ เข้าไปในตึก ต้องขึน% ไปชัน% 2 แล้วจะมีช่องกระจกใสสําหรับคณะดูงานให้สามารถ
ติดตามทางเดินของสายพานการแปรรูปไก่ได้ แต่ซพี ไี ม่อนุ ญาตให้ถ่ายรูป จากจุดเริม ของการ load ไก่เข้า
ไปยังช่องลําเลียง จนถึงการแปรรูปและแพ็กเกจพร้อมนําไปส่งต่อยังตลาดต่างๆ คาดว่ามีระยะทางไม่เกิน
500 เมตร (แต่ความยาวของสายพานทีว กไปวนมาคงยาวกว่าหลายเท่า) และใช้เวลาดูการแปรรูปไก่หลัง
กระจกใสไม่เกินครึง ชั วโมง แต่ช่วงทีต ดิ ตาตรึงใจผูด้ งู านทุกคนทีสดุ คงเป็ นขัน% ตอนการชําแหละและแยกส่วน
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ไก่ไข่ไม่จําเป็ นต้ องมีการเลี ,ยงในระบบอีแว๊ ป แต่ไม่มีโอกาสถามต่อว่าทําไม

ไก่ แม้วา่ กระบวนการจะสะอาด แต่ภาพไก่รอ้ ยๆ ตัวทีถูกปาด หั น ชําแหละ ตัดหัว ฯลฯ ก็น่าสยองขวัญ และ
ในขณะเดียวกันก็น่าทึง ในประสิทธิภาพของเครืองจักรจริงๆ
เมือสิน% สุดสายพาน คณะก็ลงมาทีช นั % ล่างซึงมีตแู้ ช่แข็งขนาดใหญ่กบั ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
มากมายกว่า 100 ชนิด และก็ได้ถ่ายรูปหมู่อกี ครัง% พร้อมการแลกเปลียนของทีร ะลึกระหว่างไบโอไทยและซี
พี เป็ นอันสิน% สุดการดูงานทีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ปกั ธงชัยและโรงงานแปรรูปเนื%อไก่ซพี ที ี อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา

ตูแ้ ช่ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปซีพี

แลกเปลีย นของทีร ะลึก

ภาพหมูภ่ าพสุดท้าย

ภาคผนวก
กําหนดการ
คณะมูลนิ ธิชีววิ ถีและเครือข่าย
เยียมชมโรงงานอาหารสัตว์และโรงงานแปรรูปเนื อไก่
บริ ษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) จ.นครราชสี มา
14 มีนาคม 2555
06.30 น.
07.00 น.
10.00 น.

11.00 น.
11.30 น.

12.30 น.
13.30 น.
14.00 น.
15.00 น.
18.30 น.
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ช่วงนี ,ถูกตัดออก

คณะพบกัน ณ จุดนัดพบ
ล้อหมุน ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครราชสีมา
เดินทางถึงโรงงานอาหารสัตว์ปักธงชัย อ.ปกั ธงชัย จ.นครราชสีมา
- ผูบ้ ริหารให้การต้อนรับ :
คุณบุญเสริ ม เจริญวัฒน์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
- ฟงั บรรยายสรุป / ชม VDO Presentation / ตอบข้อซักถาม
- นั งรถชมบริเวณโรงงาน
เดินทางต่อไปยังโรงงานแปรรูปเนื อไก่ครบวงจร อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา
ถึงโรงงานแปรรูปเนื%อไก่ครบวงจร
- ผูบ้ ริหารให้การต้อนรับ :
คุณสุชาติ สิ ทธิ ชยั รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
ฟงั บรรยายสรุป / ชม VDO Presentation
ชมกระบวนการเลี%ยงไก่ในฟาร์ม แบบ Real Time
( บรรยายโดย คุณปราโมทย์ รู้ทวีผล )
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
เยีย มชมกระบวนการแปรรูปเนื%อไก่
ตอบข้อซักถาม8
เดินทางกลับกรุงเทพฯ
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

