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14 มีนาคม 2555 
 

สบืเนื�องจากการทาบทามของคณุอญัชลี วิสุทธิรตันกลุ (บว๊ย) เพื�อเขา้เยี�ยมชมการดาํเนินธุรกจิ
ของซพี ีมลูนิธชิวีวถิแีละเครอืขา่ยทั %งหมด 18 คน ไดต้อบรบัคาํเชญิศกึษาดงูานอุตสาหกรรมผลติไก่ครบ
วงจรในวนัที� 14 มนีาคม 2555 โดยพื%นที�แรกที�เขา้เยี�ยมชมคอืโรงงานผลติอาหารสตัวป์กัธงชยั อ.ปกัธงชยั 
จ.นครราชสมีา ซึ�งเป็น 1 ใน 11 โรงงานที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิสตัวบ์ก (หม ูเป็ด ไก่) ครบวงจรของซพีี1 
อย่างไรกต็าม โรงงานปกัธงชยัทําการผลติอาหารไก่และเป็ดเทา่นั %น  
 หลงัจากที�คณะไปถงึที�โรงงานปกัธงชยั มกีารตอ้นรบัจากคณุบญุเสริม  เจริญวฒัน์  รองกรรมการ
ผูจ้ดัการบรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ที�ดแูลกจิการผลติอาหารสตัวบ์ก และหวัหน้าโรงงาน โดยเป็นการ
บรรยายเกี�ยวกบัภาพรวมของธุรกจิสตัวบ์กครบวงจร ขอ้มลูพื%นฐานของโรงงานปกัธงชยั และกจิกรรม CSR 
ต่างๆ ซึ�งใชเ้วลาประมาณ 40 นาท ีทางซพีชีี%แจงว่าโรงงานนี%ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ Thailand Quality Class 
(TQC) ตดิต่อกนั 3 ปี (2552-2554) และพรอ้มเปิดรบัคณะดงูานสปัดาหล์ะประมาณ 1-2 คณะ แต่ดว้ย
มาตรฐานที�สงู มกีารป้องกนัไมใ่หฝุ้น่ผงเลด็รอดเขา้ไปขา้งในได ้จงึไม่สามารถใหค้ณะเขา้ชมภายใน  
 

 
โรงงานต่างๆ ในธุรกจิสตัวบ์กของซพี ี
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 โรงงานอกี 10 แหง่ได้แก่ที� จ.ลําพูน, จ.พิษณโุลก, ต.โคกตมู จ.ลพบรีุ, ทา่เรือ กรุงเทพ, จ.ราชบุรี, อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ, 

อ.หนองแค จ.สระบรีุ, จ.นครราชสีมา 



 ในช่วงตน้ของการนําเสนอ คณุบุญเสรมิอธบิายว่า จากนโยบายหลกัของซพีทีี�จะพฒันาธุรกจิให้
กลายเป็นครวัของโลก (Kitchen of the World) ซพีไีดล้งทนุอุตสาหกรรมสตัวค์รบวงจร ตั %งแต่การผลติ
วตัถุดบิหลกัของอาหารสตัว ์เชน่ ขา้วโพด การผลติอาหารสตัว ์การเลี%ยงสตัว ์การแปรรปูเป็นอาหารและเพิ�ม
มลูค่า ไปจนถงึการตลาด การจาํหน่ายสนิคา้ทั %งในและต่างประเทศ  
 ในอุตสาหกรรมเลี%ยงไก่ ซพีมีสีดัสว่นการผลติและจดัจําหน่ายไกเ่นื%อ 63% ไก่พนัธุ ์17% ไกไ่ข ่12% 
และเป็ด 8% มตีน้ทุนของการแปรรปูไก่คอืประมาณ 10-15% ของสายพานการผลติครบวงจร ส่วนอาหารไก่
นั %นหลกัๆ เป็นการจาํหน่วยในปรมิาณมาก2 (bulk) ใหฟ้ารม์ของซพีแีละฟารม์อื�นๆ 85% และที�เหลอืเป็น
แบบถุงใหร้ายย่อย 15%  
 

 
สดัส่วนการจําหน่าย 

  
 ตลอดการนําเสนอ คณุบุญเสรมิเน้นถงึคุณภาพของโรงงานปกัธงชยัที�มกํีาลงัการผลติถงึ 100,000 
ตนั/เดอืน แมจ้ะมพีนักงานเพยีง 124 คน พรอ้มกบัยํ%าในคุณภาพของวตัถุดบิเพราะเวลาจะขนวตัถุดบิเขา้ไป
ในโรงงาน รถบรรทุกเหล่านั %นจะผ่านการฆา่เชื%อก่อนทุกคร ั %ง ในการลําเลยีงสง่วตัถุดบิเขา้ไปในโรงงานกจ็ะมี
การป้องกนัฝุน่อยา่งแน่นหนา เมื�อมกีารถามถงึการรบัซื%อขา้วโพดเลี%ยงสตัวจ์ากเกษตรกรรายย่อย คุณบุญ
เสรมิชี%วา่รบัซื%อขา้วโพดจากหลายแห่งทั �วจงัหวดัและพื%นที�ใกลเ้คยีงโดยไม่ไดก้ดีกนัรายย่อยและมหีลายครั %งที�
เกษตรกรรายย่อยเขา้มาขายขา้วโพดให ้ไมใ่ช่จากเกษตรกรในระบบพนัธะสญัญาของซพีเีท่านั %น รวมถงึไม่
จาํเป็นตอ้งเป็นพนัธุข์า้วโพดที�ซพีจีาํหน่าย แต่จุดเน้นที�สาํคญัคอืคณุภาพของเมลด็ขา้วโพดว่าเป็นเมด็แตก
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 กรณีนี ,จะบรรทกุด้วยรถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่ เพื�อขนย้ายไปยงัไซโลในฟาร์มเลี ,ยงไก ่



เท่าไร ถา้มเีมด็แตกมากเกนิ 8% จะไมร่บัซื%อเพราะอาจมเีชื%อรา alpha-toxin ได ้และจะสง่ผลต่อคณุภาพเนื%อ
ไก่ แต่เรื�องความชื%นของเมลด็ขา้วโพดไม่เป็นขอ้กงัวลมาก เพยีงแต่จะตดัราคาถา้ความชื%นสงูเกนิ 14.5%  

สาํหรบัส่วนประกอบอาหารสตัว์ปีก นอกจากขา้วโพดที�คดิเป็น 50-60% มกีากถั �วเหลอืง 15-20% 
(นําเขา้เป็นสว่นใหญ่) และที�เหลอืเป็นราํขา้ว คาโนลา มนัสาํปะหลงั เกลอืแร ่และวติามนิเสรมิ และคณุบุญ
เสรมิยํ%าวา่ไมม่กีารใหฮ้อรโ์มนใดๆ ทั %งสิ%น เพราะการผลติอาหารไก่และเนื%อไก่ของซพีเีพื�อจําหน่ายในประเทศ
เป็นมาตรฐานเดยีวกบัการสง่ออกซึ�งมกีารตรวจหาฮอรโ์มนและสิ�งปนเปื%อนอย่างเคร่งครดั ที�สาํคญั การสรา้ง
มาตรฐานหลายระดบัจะเป็นการเพิ�มตน้ทุนของซพี ี
 การนําเสนอช่วงทา้ยชี%ถงึความรบัผดิชอบทางสงัคมของซพี ีที�มยีทุธศาสตรก์ารจดัการแบบยั �งยนื 
(sustainable management) 3 ขา คอื บรษิทัลดตน้ทนุ/มกํีาไร ลูกคา้มสีนิคา้ที�มคีณุภาพและมคีวามพงึ
พอใจ และสงัคม/ชุมชนอยูร่่วมกบัการดาํเนินธรุกจิได ้สาํหรบัโรงงานปกัธงชยัมแีผนงานดา้นมวลชนสมัพนัธ ์
งบประมาณในปี 2555 คอื 277,000 บาท ซึ�งจะใชใ้นการทาํกจิกรรม เช่น ออกเยี�ยมชุมชนและประเมนิความ
พงึพอใจ ร่วมสนบัสนุนงานของโรงเรยีนในพื%นที�ใกลเ้คยีง ร่วมสนับสนุนงานรดนํ%าดาํหวัในชุมชน งาน
ทอดกฐนิ-ทอดผา้ปา่ โครงการเรยีนรูเ้กษตรอนิทรยี์กบัชุมชน เป็นตน้ พรอ้มกบัมแีนวทางการอนุรกัษ์
สิ�งแวดลอ้ม เช่น การนําความรอ้นทิ%งมาอุ่นบอยเลอร ์การนําซงัขา้วโพดมาเป็นเชื%อเพลงิ การปลูกป่าทดแทน
ในพื%นที� 5 ไร่ การประเมนิวฏัจกัรชวีติ (Life Cycle Analysis) ของกระบวนการผลติเนื%อไกเ่พื�อวางแผนลด
การใชท้รพัยากร เป็นตน้ 
 

 
การประเมนิวฏัจกัรชวีติการผลติไก่แปรรปู 



 ภายหลงัการนําเสนอ ทางซพีจีดัรถตูพ้าคณะดรูอบๆ โรงงานผลติอาหารสตัว ์ซึ�งมเีนื%อที�กวา่ 120 ไร ่
มไีซโลขนาดใหญ่สาํหรบับรรจุขา้วโพดทั %งสิ%นประมาณ 13,000 ตนั และลานจอดรถเทรลเลอรข์นาดใหญ่ 
ต่อมาประมาณ 11.30 น. จงึไดเ้ดนิทางไปโรงงานแปรรปูเนื%อไก่ครบวงจรที�อยู่หา่งออกไปเพยีง 20 กโิลเมตร   

 
 
 
 

    ภาพหมูห่น้าโรงงานอาหารสตัวป์กัธงชยั         โรงทาํความสะอาดรถบรรทุกก่อนนําขา้วโพดเขา้ไซโล 
 
 เมื�อคณะไบโอไทยมาถงึโรงงานแห่งนี% ภาพแรกที�เหน็คอืตกึรบัรองขนาดใหญ่ ซึ�งมมีุม “CPF 
Kitchen of the World” ไวส้าํหรบัถ่ายรปูโดยเฉพาะ และตูใ้ส่อาหารแช่แขง็ของซพีหีนึ�งตูต้รงมมุประตเูขา้-
ออก กจิกรรมอย่างแรกหลงัจากเดนิทางมาถงึคอืการถ่ายรปูกบัคณะผูบ้รหิารระดบัสงูของซพีเีอฟ นําโดย
คณุสุชาติ สิทธิชยั รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส และคณุดวงมนู ลีลาวณิชย ์รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 
ก่อนที�คณะจะเขา้ไปยงัหอ้งประชุมเพื�อรบัฟงัการบรรยายของซพีต่ีอไป  
 

 สาํหรบัโรงงานแปรรปูเนื%อไก่ครบวงจรที� อ.โชคชยั จ.นครราชสมีา แหง่นี% เป็นโรงงานแหง่ล่าสดุ 
(ดาํเนินการผลติปี 2547) จาก 1 ใน 4 โรงงานแปรรปูเนื%อไก่ของซพีี3 และเพื�อเป็นการลดตน้ทนุจงึพฒันา
ธุรกจิครบวงจรใหม้โีรงงานผลติอาหารสตัวแ์ละโรงงานแปรรปูเนื%อไก่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัพื%นที�ปลูก
ขา้วโพดซึ�งเป็นวตัถุดบิหลกัของอาหารไก่และฟารม์ไก ่(อ.ปกัธงชยั อ.โชคชยั อ.หนองบุญมาก) คณุสชุาตชิี%
วา่โรงงานแปรรปูเนื%อไก่แหง่นี% มคีวามทนัสมยั สะอาด มปีระสทิธภิาพสงู จงึทาํใหไ้ดร้บัรางวลั Thailand 
Quality Class ตดิต่อกนั 2 ปี (2553-2554)  
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 โรงงานอื�นๆ ได้แก่ โรงงานแปรรูปเนื ,อไก่ สระบรีุ (2532) โรงงานแปรรูปเนื ,อไก่ มีนบุรี (2521) และโรงงานแปรรูปเนื ,อไก่-เป็ด บางนา (2516)  



 สาํหรบัภาพรวมธุรกจิครบวงจรเนื%อไก่ที�นครราชสมีา มกีาํลงัการผลติไก่พอ่-แมพ่นัธุ ์2.4 ลา้นฟอง
ต่อสปัดาห ์สามารถฟกัไขเ่หล่านี%ได ้2 ลา้นตวัต่อสปัดาห ์และผลติไก่เนื%อประมาณ 330,000 ตวัต่อวนั (คุณสุ
ชาตไิมไ่ดอ้ธบิายเพิ�มเตมิวา่หมายความว่าอย่างไร) โดยในกระบวนการผลติไก่นี% ตอ้งใชอ้าหารไก่ประมาณ 
100,000 ตนัต่อเดอืน เมื�อถงึการแปรรปูไก ่โรงงานที�นครราชสมีาสามารถแปรรปูไก่ได ้850 ตนัต่อวนั หรอื 
270,000 ตนัต่อปี สาํหรบัไก่ซพีทีี�มนํี%าหนักมาตรฐานตวัละ 2.5 กก. นี�หมายความวา่มขีบวนไก่เขา้สูโ่รงงาน
แปรรปูแหง่นี%ถงึ 340,000 ตวัต่อวนั หรอื 108 ลา้นตวัต่อปี ในปรมิาณไก่แปรรปูเหล่านี%จะถูกส่งออกไปยงั
ต่างประเทศ 165,000 ตนัต่อปี ผลติเป็นอาหารแปรรปู 60,000 ตนัต่อปี  ทาํเป็นไสก้รอกสาํหรบัขายใน
ประเทศทั %งหมด 30,000 ตนัต่อปี  
  

 
ที�ตั %งธรุกจิแปรรปูเนื%อไก่ครบวงจร จ.นครราชสมีา 



 
กําลงัการผลติไก่แปรรปู จ.นครราชสมีา 

   

 
การสง่ออกเนื%อไก่แปรรปูไปยงัตลาดต่างประเทศ โดยส่งออกมากที�สดุ 80% ไปยงัญี�ปุน่ 

 
 เนื�องจากการสง่ออกเนื%อไก่แปรรปูจํานวนมาก ซพียีํ%าเพิ�มขึ%นวา่กระบวนการผลติทั %งหมดได้
มาตรฐานทั %ง Food Safety Standards, Food Quality Standard, Guaranteed Disease Free และสามารถ
ตรวจสอบยอ้นกลบัได ้100% อกีทั %งยงัมรีะบบการจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้มและระบบการจดัการอาชวีอนามยั
และความปลอดภยัมารองรบั ทาํใหโ้รงงานแหง่นี%ไดร้างวลัจากลูกคา้ เชน่ Best Supplier of the year 2007 
จาก KFC ประเทศองักฤษ และ New Product Development Award และ New Supplier of the year 2010 



จาก Subway4 ประเทศองักฤษ รวมถงึรางวลัดา้นคณุภาพและรางวงัดา้นสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ จากหน่วยงานใน
ไทยและต่างประเทศ  
 คณุสชุาตกิล่าวต่ออย่างภาคภูมใิจถงึการผลติเนื%อไก่ตั %งแต่การเลี%ยงจนมาถงึการเชอืดและแปรรปู
เป็นเนื%อไก่สดและอาหารแปรรปูวา่ ฟารม์เลี%ยงของซพีแีละของเกษตรกรในพนัธะสญัญาของซพีสีามารถ
เลี%ยงไก่ไดถ้งึ 150,000 ตวั โดยใชค้นคอยมอนิเตอรเ์พยีงคนเดยีว โดยใชฟ้ารม์ปิดและระบายอากาศโดย
ระบบ evaporative cooling (เรยีกสั %นๆ วา่ระบบ evap – อแีวป๊) มกีลอ้งวงจรปิดตดิภายในโรงเลี%ยงไก่
โดยรอบ สามารถตรวจดไูดอ้ย่างละเอยีดโดยไม่ตอ้งเขา้ไปในโรงเลี%ยงไก ่การเลี%ยงไก่ในระบบอแีวป๊นี%ยงัเป็น
การเลี%ยงแบบ all-in-all-out โดยเปลี�ยนทาํความสะอาดทเีดยีวหลงัจากผลดัรุน่ พอหมดรุน่ถงึจะมกีารทาํ
ความสะอาดโรงเลี%ยงไก่ทั %งหมด และนํามลูไกท่ี�เหลอืไปประมลูขาย ในฟารม์แห่งหนึ�งของซพีซีึ�งไม่ไดร้ะบุชดั
วา่ที�ไหน มกีารจดัพื%นที�ในฟารม์ที�มโีรงเลี%ยงไก่ถงึ 12 โรง โรงละประมาณ 100,000 กวา่ตวั พรอ้มกบัมพีื%นที�
พกัอาศยัของผูด้แูลฟารม์และพื%นที�กนัชนโดยรอบ การดแูลเพยีงอยูห่น้าจอคอมพวิเตอร ์และคอยตรวจเชค็
วา่อาหารและนํ%าเพยีงพอหรอืไม ่ไก่ไดนํ้%าหนักเท่าไหร ่โดยมตีราชั �งสแีดงดงึดดูใหไ้ก่ขึ%นไปชั �งนํ%าหนกัเองโดย
ธรรมชาต ิในจุดนี%ซพีเีน้นยํ%าวา่มกีารศกึษาพฤตกิรรมไก่เป็นอย่างละเอยีดและปรบัปรุงข ั %นตอนทั %งหมดใหไ้ก่
สบายที�สดุ มกีารปรบัอุณหภูมใิหพ้อเหมาะประมาณ 25 องศาเซลเซยีส มพีื%นที�ในการเลี%ยง 1 ตรม. ต่อ 33 
กโิลกรมัของไก่5 มถีาดอาหารและนํ%าไม่เกนิ 2 เมตร ซึ�งซพีชีี%วา่หากหา่งกว่านั %นไก่จะไมส่ามารถหาอาหาร
เจอ อย่างไรกต็าม การพฒันาพนัธุใ์หไ้ก่โตเรว็ไมเ่กนิ 45 วนั6 มนํี%าหนักมาก มมีาตรฐานของขนาดแลว้ การ
พฒันาเชน่นี%ยงัทาํใหไ้ก่สญูเสยีสญัชาตญิาณทางธรรมชาต ิไมต่อ้งตดัปากเพราะไม่ค่อยขยบัไปสูก้นั และไม่
สามารถออกไขไ่ดใ้นช่วงเวลาก่อนเขา้โรงเชอืด เพราะในความเป็นจรงิยงันับว่าเป็นไกเ่ดก็อยู่  
  

   
             ภาพจาํลองฟารม์เลี%ยงไก่ซพี ี                                 การตรวจความเป็นอยู่ของไก่ 
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 ชื�อร้านขายแชนด์วิชฟาส์ตฟู๊ ด 

5
 สําหรับไก่ที�ได้ขนาดพร้อมเข้าสูโ่รงแปรรูป จะมีไกป่ระมาณ  13 ตวั ตอ่ 1 ตรม. 

6
 ไกที่�มีอาย ุ36-37 วนัก็นบัวา่โตพอและได้นํ ,าหนกัที�นา่พอใจ 



    
                           การชั �งนํ%าหนักไก่                                            ไกเ่ดก็พรอ้มเขา้โรงแปรรปู 

    

                     โรงเลี%ยงไก่ (ภายนอก)                          โรงเลี%ยงไก่ (ภายใน 1)   
     

 

 

 

 

 

 

 

          โรงเลี%ยงไก่ (ภายใน 2)               ตรวจดผู่านกลอ้งวงจรปิด 
 

เมื�อไก่มอีายุและนํ%าหนกัที�ซีพตีอ้งการ (อายุประมาณ 40-45 วนัหลกัจากฟกั) กเ็ขา้สู่กระบวนการ
ลาํเลยีงมาที�โรงงานแปรรปู โดยในการขนสง่จะมรีถบรรทุกขนาดใหญ่ที�ตดิตั %งดว้ยพดัลมเพื�อระบายอากาศ
ไมใ่หร้อ้นเกนิไป และไม่ใหไ้ก่เครยีด รถบรรทุกยงัถูกตดิตั %งดว้ยระบบ GPS เพื�อใหส้ามารถกาํหนด



ระยะเวลาที�แน่นอนในการขนส่ง เมื�อถงึจุดหมาย ทางเชื�อมต่อระหว่างโรงแปรรปูและที�จอดรถบรรทุกยงัมี
การควบคมุอุณหภูมใิหไ้ก่ไม่รอ้น ไมเ่ครยีด ตลอดการบรรยายของคณุสุชาตเิราไดย้นิคาํว่า ไก่อยูส่บาย ไม่
เครยีด มมีาตรฐาน เป็นระยะ ๆ  

หลงัจากไก่เหล่านี%ถูกวางบนสายพานการเชอืด กระบวนการทั %งหมดจะเป็นไปอยา่งรวดเรว็มาก ใช้
เวลาเพยีงไม่กี�นาทใีนการแปรรปูไก่หลายรอ้ยตวั เมื�อเริ�มแรก ไกท่ั �วตวัจะถูกจบัแขวนเอาขาขึ%นทั %ง 2 ขา 
และในหอ้งมดืจะมกีารจุ่มหวัไก่ลงในนํ%าที�มกีระแสไฟฟ้าอ่อนๆ พอใหไ้ก่สลบและไมเ่กรง็ เนื%อไก่ที�ไดต้อน
เชอืดจงึ “นุ่ม” ตามแบบฉบบัของซพี ีและการเชอืดยงัไดม้าตรฐานฮาลาลอกีเชน่กนั ระหว่างที�สายพานวิ�งไป
ใหเ้ลอืดไก่ไหลลงท่อขา้งล่าง จะมกีารพดัขนและดงึขนไก่ออก ซึ�งขั %นตอนนี%จะทาํโดยเครื�องจกัรเป็นส่วนใหญ่ 
หลงัจากนั %นสายพานกพ็าไก่เขา้หอ้งสาํหรบัชาํแหละและตดัเป็นชิ%นๆ ซึ�งกระบวนการนี%ตอ้งใชค้นจํานวนมาก 
แต่ละคนตดัตดัครั %งเดยีวตามสว่นที�ไดร้บัมอบหมาย จนทา้ยที�สุดไกท่ี�แบ่งส่วนและคดัออกแลว้จะนํามาบรรจุ
ในแพก็เกจ บางสว่นจะถกูทอด อบ ผดั ฯลฯ ตามออเดอร ์และขนสง่ไปยงัตลาดต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

               

              นําไก่ใสช่ ั %นเพื�อการขนสง่                              การขนไก่ภายในโรงเลี%ยง                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ขนสง่ต่อไปยงัรถบรรทกุขนาดใหญ่                              ตดิตามรถบรรทุกดว้ย GPS             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
        มกีารระบายอากาศตลอดการขนสง่                               หอ้งมดืในการชอ็ตไก่ใหส้ลบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         การถอดขนไก่                                        ไก่นับพนัตวัตามสายพานการแปรรปู                                 

                   หลงัจากคดัแยกชิ%นสว่นไก่                                      เขา้สูก่ระบวนการทอด 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                     การทาํนักเกต็ไก่                                        การทาํนักเกต็ไก ่(2)  
 

 พอเสรจ็สิ%นการบรรยายและการดวูดีทิศัน์การแปรรปูไก่ ทางซพีเีปิดโอกาสใหค้ณะไบโอไทยถาม
เพิ�มเตมิ โดยทางซพีอีธบิายเพิ�มวา่แรกเริ�มอุตสาหกรรมเลี%ยงไก่ที� อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ีมเีกษตรกรเลี%ยงไก่เขา้
รว่มกวา่ 200 ราย แต่จาํนวนเกษตรกรลดลงเป็นลําดบั และปจัจุบนัในการเลี%ยงไก่นั %นเป็นของฟารม์ซพี ี40% 
และเป็นของเกษตรกร 60% (ไมร่ะบุว่าเป็นเกษตรพนัธะสญัญาเท่าไหร)่ ที�โรงงานแปรรปูนี%กม็มีาจาก
เกษตรกรรายย่อยประมาณ 50 ราย กาํลงัการผลติรายละ 20,000 ตวั ส่วนเกษตรกรรายใหญ่ 30 กวา่ราย 
กําลงัการผลติประมาณ 200,000 ตวั  
 ในสว่นของการเลี%ยงแบบอแีวป๊ เปลี�ยนมาใชร้ะบบปิดนี%ต ั %งแต่ปี 2530/31 โดยใชส้าํหรบัเลี%ยงไก่เนื%อ
เท่านั %น7 และตั %งแต่การเปลี�ยนระบบเป็นตน้มาทาํใหเ้ปอรเ์ซน็ตก์ารป่วย-ตายของไก่ลดลงจาก 7-10% เป็น 
3-5%   โดยทางซพีเีน้นยํ%าอกีครั %งว่าข ั %นตอนการดแูลทั %งหมดไมม่กีารใชฮ้อรโ์มนเพราะจะผดิกฎหมายและไก่
ไมผ่่านมาตรฐาน food safety สาํหรบัการส่งออก  
 มกีารพดูคยุเพิ�มเตมิแบบนอกรอบในช่วงทานอาหารกลางวนั และโดยภาพรวมทาํใหรู้ส้กึวา่ผูบ้รหิาร
และพนักงานของซพีมีคีวามเชื�ออย่างจรงิจงัว่า ระบบที�ทาํอยูเ่ป็นระบบที�ด ีมปีระสทิธภิาพสงู คดิว่าไก่มี
ความสขุและสบายหากถูกเลี%ยงไประบบนี%  
 หลงัอาหารกลางวนั คณะไบโอไทยตอ้งรบีเดนิทางไปยงัโรงงานแปรรปูดา้นในก่อนที�ไกท่ั %งหมดจะ
ถูกแปรรปูเสยีก่อน ซึ�งเมื�อเขา้ไปในตกึ ตอ้งขึ%นไปชั %น 2 แลว้จะมชี่องกระจกใสสาํหรบัคณะดงูานใหส้ามารถ
ตดิตามทางเดนิของสายพานการแปรรปูไกไ่ด ้แต่ซพีไีมอ่นุญาตใหถ้่ายรปู จากจุดเริ�มของการ load ไก่เขา้
ไปยงัช่องลาํเลยีง จนถงึการแปรรปูและแพก็เกจพรอ้มนําไปส่งต่อยงัตลาดต่างๆ คาดว่ามรีะยะทางไม่เกนิ 
500 เมตร (แต่ความยาวของสายพานที�วกไปวนมาคงยาวกวา่หลายเท่า) และใชเ้วลาดกูารแปรรปูไก่หลงั
กระจกใสไม่เกนิครึ�งชั �วโมง แต่ช่วงที�ตดิตาตรงึใจผูด้งูานทกุคนที�สดุคงเป็นขั %นตอนการชําแหละและแยกสว่น
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 ไกไ่ขไ่ม่จําเป็นต้องมีการเลี ,ยงในระบบอีแว๊ป แตไ่ม่มีโอกาสถามต่อว่าทําไม  

 



ไก่ แมว้า่กระบวนการจะสะอาด แต่ภาพไก่รอ้ยๆ ตวัที�ถูกปาด หั �น ชาํแหละ ตดัหวั ฯลฯ กน่็าสยองขวญั และ
ในขณะเดยีวกนักน่็าทึ�งในประสทิธภิาพของเครื�องจกัรจรงิๆ    
 เมื�อสิ%นสุดสายพาน คณะกล็งมาที�ชั %นล่างซึ�งมตูีแ้ช่แขง็ขนาดใหญ่กบัผลติภณัฑอ์าหารแปรรปู
มากมายกว่า 100 ชนิด และกไ็ดถ่้ายรปูหมู่อกีครั %ง พรอ้มการแลกเปลี�ยนของที�ระลกึระหว่างไบโอไทยและซี
พ ีเป็นอนัสิ%นสุดการดงูานที�โรงงานผลติอาหารสตัวป์กัธงชยัและโรงงานแปรรปูเนื%อไก่ซพีทีี� อ.โชคชยั จ.
นครราชสมีา  

 

 

 

 

 

 

 

 

            ตูแ้ชผ่ลติภณัฑอ์าหารแปรรปูซพี ี                                    แลกเปลี�ยนของที�ระลกึ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพหมูภ่าพสดุทา้ย 
 
 
 
 
 



 ภาคผนวก 
 

กาํหนดการ 
คณะมลูนิธิชีววิถีและเครือข่าย 

เยี
ยมชมโรงงานอาหารสตัวแ์ละโรงงานแปรรปูเนื�อไก่ 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)  จ.นครราชสีมา 

14 มีนาคม 2555 
  

06.30 น.             คณะพบกนั ณ จุดนัดพบ 
07.00 น.             ลอ้หมนุ ออกเดนิทางสู ่จงัหวดันครราชสมีา 
10.00 น.             เดนิทางถงึโรงงานอาหารสตัวปั์กธงชยั อ.ปกัธงชยั จ.นครราชสมีา 

                                    - ผูบ้รหิารใหก้ารตอ้นรบั : 
   คณุบญุเสริม  เจริญวฒัน์  รองกรรมการผูจ้ดัการ   

                                    - ฟงับรรยายสรปุ  / ชม VDO Presentation  /  ตอบขอ้ซกัถาม 
                                    - นั �งรถชมบรเิวณโรงงาน 
            11.00 น.             เดนิทางต่อไปยงัโรงงานแปรรปูเนื�อไก่ครบวงจร อ.โชคชยั  
                                    จ.นครราชสมีา         
            11.30 น.             ถงึโรงงานแปรรปูเนื%อไก่ครบวงจร            
                                    - ผูบ้รหิารใหก้ารตอ้นรบั : 
                                คณุสชุาติ สิทธิชยั  รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 

-          ฟงับรรยายสรุป / ชม VDO Presentation 
-          ชมกระบวนการเลี%ยงไก่ในฟารม์ แบบ Real Time   
( บรรยายโดย คณุปราโมทย ์รู้ทวีผล ) 

            12.30 น.             รว่มรบัประทานอาหารกลางวนั 
            13.30 น.             เยี�ยมชมกระบวนการแปรรปูเนื%อไก่    
            14.00 น.             ตอบขอ้ซกัถาม8 
            15.00 น.             เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
            18.30 น.             ถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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 ช่วงนี ,ถกูตดัออก 


