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นายณรงค์  เจียมใจบรรจง
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อาคารวชิรานุสรณ์   คณะเกษตร   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

ด้านเกษตรและอาหาร



ทิศทางกระแสโลกทิศทางกระแสโลก

31/10/ 2011 : ประชากรโลก 
ข้อมูลจากสหประชาชาติ

ประชากรโลก = 7,000  ล้านคน



ทิศทางกระแสโลกทิศทางกระแสโลก

ปี 2050 : ประชากรโลก =   9,300  ล้านคน

ปี 2100 : ประชากรโลก =  10,100  ล้านคน

มีการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2050 อันดบั หนึ�ง อินเดียจะมี
ประชากร 1.7 พันล้านคน อันดับสอง จีน จะมีประชากรอยู่ที� 

พันล้านคน  และอันดับสามสหรัฐอมริกาจะมีประชากร 439
ล้านคน 

ข้อมูลจากสหประชาชาติ

ล้านคน

ล้านคน

439 
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การขยายตัวของเมอืงและชุมชนเพิ9มขึ;น

ชนชั;นกลางทั9วโลกเพิ9มขึ;นด้วย
ทาํให้ความต้องการอาหารที�มีคณุภาพสูงเพิ�มขึ'น

การขยายตัวของเมอืงและชุมชนเพิ9มขึ;น

พื;นที9การเกษตรที9ผลติอาหารลดลง

แหล่งนํ;า ถูกแย่งนําไปใช้บริโภค,อุปโภคเพิ9มขึ;น

ทาํให้ความต้องการอาหารที�มีคณุภาพสูงเพิ�มขึ'น

อุปโภคเพิ9มขึ;น
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ประชากรจะเตบิโตในอัตราทวีคูณ ขณะที�การผลิตอาหาร 
จะเตบิโตแบบเส้นตรง ซึ�งช้ากว่า   ทาํให้ ณ

หลกัของมลัธัส ว่าด้วยการเตบิโตของประชากร

จะเตบิโตแบบเส้นตรง ซึ�งช้ากว่า   ทาํให้ ณ
ประชากรจะเพิ�มขึ'นเกนิความสามารถของเศรษฐกจิ ที�จะผลิต
อาหารรองรับได้ ซึ�งจะทาํให้เกดิภาวะขาดแคลน และนําไปสู่
ความขัดแย้งของสังคม

บทความของ Thomas Malthus นกัเศรษฐศาสตร์ชาวองักฤษ ปี 

ประชากรจะเตบิโตในอัตราทวีคูณ ขณะที�การผลิตอาหาร 
จะเตบิโตแบบเส้นตรง ซึ�งช้ากว่า   ทาํให้ ณ.จุดหนึ�งของเวลา  

ว่าด้วยการเตบิโตของประชากร

จะเตบิโตแบบเส้นตรง ซึ�งช้ากว่า   ทาํให้ ณ.จุดหนึ�งของเวลา  
ประชากรจะเพิ�มขึ'นเกนิความสามารถของเศรษฐกจิ ที�จะผลิต
อาหารรองรับได้ ซึ�งจะทาํให้เกดิภาวะขาดแคลน และนําไปสู่

นกัเศรษฐศาสตร์ชาวองักฤษ ปี 1798
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ตั �งแต่มัลธัสเขียนบทความนี �(200 ปีเศษ

โลกยังไม่ประสบวกิฤตอิาหารอย่างรุนแรง

หลกัของมลัธัส ว่าด้วยการเตบิโตของประชากร

สาเหตุเพราะ ความก้าวหน้าทางเทคโนโล

    จงึมีการสรุปกันว่า หลักการ

     เพราะไม่ได้ตระหนักถงึบทบาทของ

ปีเศษ)ประชากรโลกเพิ(มขึ �นมากกว่า 5 เท่า

โลกยังไม่ประสบวกิฤตอิาหารอย่างรุนแรง

ว่าด้วยการเตบิโตของประชากร

เทคโนโลยี(ในด้านการผลิต

จงึมีการสรุปกันว่า หลักการของมัลธัส อาจไม่ถูกต้อง

เพราะไม่ได้ตระหนักถงึบทบาทของเทคโนโลยี�
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ปัญหาจาก ปัญหาจาก 
Climate ChangeClimate Change
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สภาวะโลกร้อน  Global WarmingGlobal Warming
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ส่งผลให้ฤดมูรสุมและวัฏจักรการผลิตของผลผลิตทาง
การเกษตรเปลี(ยนแปลงไป ทาํให้เกดิการสูญเสียผลผลิต

สภาวะโลกร้อน  

: 
     

หมีขั�วโลกเหนือ

จักรการผลิตของผลผลิตทาง
การเกษตรเปลี(ยนแปลงไป ทาํให้เกดิการสูญเสียผลผลิต

สภาวะโลกร้อน  Global Warming

: ธารนํ;าแขง็ขั;วโลกละลาย 
     ส่งผลให้ระดบันํ)าทะเลสูงขึ)น
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:  อณุหภูมขิองนํ;าทะเลสูงขึ;น 

สภาวะโลกร้อน  Global Warming

:  อณุหภูมขิองนํ;าทะเลสูงขึ;น 
  กระทบการหมนุเวียนของกระแสนํ)าอุ่น  และกระแสนํ)าเยน็
 เกิดปรากฎการณ์ เอล นีโญ และ ลา นีญา บ่อยขึ)น

แรงกดอากาศที!เปลี!ยนแปลงในภูมิภาค

อณุหภูมขิองนํ;าทะเลสูงขึ;น 

Global Warming

อณุหภูมขิองนํ;าทะเลสูงขึ;น 
กระทบการหมนุเวียนของกระแสนํ)าอุ่น  และกระแสนํ)าเยน็

เกิดปรากฎการณ์ เอล นีโญ และ ลา นีญา บ่อยขึ)น
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: 

สภาวะโลกร้อน  Global Warming

: 
     
: เกดิภยัธรรมชาตงิ่ายขึ;น 

Global Warming

: เกดิภยัธรรมชาตงิ่ายขึ;น 
     และทวีความรุนแรงขึ)น
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สภาวะโลกร้อน  Global Warming

: ฤดูแล้งยาวนานกว่าปกต ิ

Global Warming

: ฤดูแล้งยาวนานกว่าปกต ิ
     ฝนไม่ตกตามฤดกูาล
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: ปริมาณนํ;าฝนเพิ9มขึ;น 
  เมื�อฝนตก กต็กมากจนนํ)าท่วมฉับพลนั ดินถล่ม

สภาวะโลกร้อน  Global Warming

  เมื�อฝนตก กต็กมากจนนํ)าท่วมฉับพลนั ดินถล่ม
ปริมาณนํ;าฝนเพิ9มขึ;น 

เมื�อฝนตก กต็กมากจนนํ)าท่วมฉับพลนั ดินถล่ม

Global Warming

เมื�อฝนตก กต็กมากจนนํ)าท่วมฉับพลนั ดินถล่ม
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: 

สภาวะโลกร้อน  Global Warming

: 
     
: ฤดูหนาวไม่มาตามปกต ิ

Global Warming

: ฤดูหนาวไม่มาตามปกต ิ
     เวลาของสัตว์อพยพเปลี�ยนแปลง
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: เกดิโรคอบุัตใิหม่ขึ;น
 

สภาวะโลกร้อน  Global Warming

เกดิโรคอบุัตใิหม่ขึ;น
 ไวรัส
และวิธีการป้องกันโรคเดิมๆ ไม่ได้ผล

เกดิโรคอบุัตใิหม่ขึ;น

Global Warming

เกดิโรคอบุัตใิหม่ขึ;น
ไวรัสและแบคทีเรีย มีการดื)อยา ใช้วคัซีนเดิม ยาเดิม 

และวิธีการป้องกันโรคเดิมๆ ไม่ได้ผล



ทิศทางกระแสโลกทิศทางกระแสโลก

: ศัตรูพชืหลายชนิดแขง็แรงขึ;น
    ทาํความเสียหายเพิ�มขึ)น

สภาวะโลกร้อน  Global Warming

    ทาํความเสียหายเพิ�มขึ)น

เพลี)ยกระโดดสีนํ)าตาล

ศัตรูพชืหลายชนิดแขง็แรงขึ;น
ทาํความเสียหายเพิ�มขึ)น

Global Warming

ทาํความเสียหายเพิ�มขึ)น

แมลงดาํหนาม ในมะพร้าว



ทิศทางกระแสโลกทิศทางกระแสโลก

: สินค้าปศุสัตว์และประมงเสียหาย
    ทาํความเสียหายเพิ�มขึ)น

สภาวะโลกร้อน  Global Warming

    ทาํความเสียหายเพิ�มขึ)น
สินค้าปศุสัตว์และประมงเสียหาย
ทาํความเสียหายเพิ�มขึ)น

Global Warming

ทาํความเสียหายเพิ�มขึ)น
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ทาํให้ความห่วงใยเรื(องวกิฤตอาหารในเศรษฐกจิโลกได้กลับมาอีกครั�งทาํให้ความห่วงใยเรื(องวกิฤตอาหารในเศรษฐกจิโลกได้กลับมาอีกครั�ง

: จากการที9ราคาอาหาร
ได้เพิ�มสูงขึ)นอย่างรวดเร็วทั�วโลกได้เพิ�มสูงขึ)นอย่างรวดเร็วทั�วโลก



ทิศทางกระแสโลกทิศทางกระแสโลก

 : กระทบประชากรที9ยากจน 
         และมีรายได้น้อย

ทาํให้ความห่วงใยเรื(องวกิฤตอาหารในเศรษฐกจิโลกได้กลับมาอีกครั�ง

 : กระทบประเทศที9มปีระชากรมาก 
         ผลิตอาหารได้ไม่เพียงพอ

         และมีรายได้น้อย
กระทบประชากรที9ยากจน 

และมีรายได้น้อย

ทาํให้ความห่วงใยเรื(องวกิฤตอาหารในเศรษฐกจิโลกได้กลับมาอีกครั�ง

กระทบประเทศที9มปีระชากรมาก 
ผลิตอาหารได้ไม่เพียงพอ

และมีรายได้น้อย
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 : 

ทาํให้ความห่วงใยเรื(องวกิฤตอาหารในเศรษฐกจิโลกได้กลับมาอีกครั�ง

ประทว้งอาหารแพงที!อียปิต์

 : : กระทบประเทศที9นําเข้าอาหาร 

ทาํให้ความห่วงใยเรื(องวกิฤตอาหารในเศรษฐกจิโลกได้กลับมาอีกครั�ง

: กระทบประเทศที9นําเข้าอาหาร 
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Oil crisis
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แหล่งพลังงานจากใต้ดนิ(Fossils)
- นํ;ามนั                ถา้ใชใ้นอตัราปัจจุบนั จะเหลือใชไ้ดอ้ีกประมาณ 
 - ก๊าซธรรมชาต ิ ถา้ใชใ้นอตัราปัจจุบนั จะเหลือใชไ้ดอ้ีกประมาณ  

ถ่านหิน            
(พบแหล่งก๊าซสาํรองใหม่เพิ!มขึ�นเรื!อยๆ)

- ถ่านหิน            ถา้ใชใ้นอตัราปัจจุบนั จะเหลือใชไ้ดอ้ีกประมาณ 
    (มีการผลิตเพิ!มขึ�นที!จีน,อินเดีย,แอฟริกาใต,้

ขอ้มูลจาก Energy Information Administration (EIA) Department of Energy 
และบริษทันํ�ามนั British Petroleum (BP) 

Fossils)มีจาํกัดและมีน้อยลง
ถา้ใชใ้นอตัราปัจจุบนั จะเหลือใชไ้ดอ้ีกประมาณ 50  ปี
ถา้ใชใ้นอตัราปัจจุบนั จะเหลือใชไ้ดอ้ีกประมาณ  100  ปี

ถา้ใชใ้นอตัราปัจจุบนั จะเหลือใชไ้ดอ้ีกประมาณ 147  ปี
,อินโดนีเซีย,คาซคัสถาน ฯลฯ)

Energy Information Administration (EIA) Department of Energy ประเทศสหรัฐ
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พลังงานทดแทนยังมีจาํกัด และต้นทุนยังสูง
พลงังานแสงอาทติย์ พลงังานจากลม

โรงไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตย์ ประเทศไทยมีกาํลงัแรงลมค่อนขา้งตํ!า

พลังงานทดแทนยังมีจาํกัด และต้นทุนยังสูง
พลงังานจากลม พลงังานจากนํ;า

ประเทศไทยมีกาํลงัแรงลมค่อนขา้งตํ!า ผลิตไฟฟ้าพลงันํ�าจากเขื!อนภูมิพล
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พลงังานจากนิวเคลยีร์
  
 

พลงังานทดแทนจากโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 

พลังงานทดแทนยังมีจาํกัด และต้นทุนยังสูง

 
พลงังานทดแทนจากโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 
เป็นทางเลอืกที�ต้องพจิารณากนัใหม่ 
หลงัจากเกดิสึนามิ ที�ญี�ปุ่ น

องัเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี   ประกาศ ปิดโรงไฟฟ้าปรมาณูทั!วประเทศ 

พลังงานทดแทนยังมีจาํกัด และต้นทุนยังสูง

องัเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี   ประกาศ ปิดโรงไฟฟ้าปรมาณูทั!วประเทศ 17 โรง ภายในปี ค.ศ.2022 
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Ethanol
พชื นํ;าตาล

เอทานอลเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ�ง  ซึ�งเกิดจากการหมกัพืช เศษซากพืช ได้แก่ อ้อยนํ)าตาล เอทานอลเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ�ง  ซึ�งเกิดจากการหมกัพืช เศษซากพืช ได้แก่ อ้อยนํ)าตาล 
กากนํ)าตาล มันสาํปะหลงั มันเทศ และธัญพืชต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ เป็นต้น 
เพื�อเปลี�ยนพืชเป็นนํ)าตาลจากนั)นให้เป็นแอลกอฮอล์อีกครั)ง

อเมริกานําข้าวโพด 40% ของการผลิตทั �งประเทศ ไปผลิต 
                  ทาํให้ราคาข้าวโพดอาหารสัตว์ทั(วโลกปรับสูงขึ �น

แอลกอฮอล์
เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ�ง  ซึ�งเกิดจากการหมกัพืช เศษซากพืช ได้แก่ อ้อยนํ)าตาล เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ�ง  ซึ�งเกิดจากการหมกัพืช เศษซากพืช ได้แก่ อ้อยนํ)าตาล 

มันสาํปะหลงั มันเทศ และธัญพืชต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ เป็นต้น 
เพื�อเปลี�ยนพืชเป็นนํ)าตาลจากนั)นให้เป็นแอลกอฮอล์อีกครั)ง

ของการผลิตทั �งประเทศ ไปผลิต Ethanol  
ทาํให้ราคาข้าวโพดอาหารสัตว์ทั(วโลกปรับสูงขึ �น



ทิศทางกระแสโลกทิศทางกระแสโลก

WAR
พชือาหารมนุษย์

WAR
อาหารเครื(องจกัร



ทิศทางกระแสโลกทิศทางกระแสโลก

Food  Security : ความมั(นคงด้านอาหาร ความมั(นคงด้านอาหาร 



ทิศทางกระแสโลกทิศทางกระแสโลก

 ผลกระทบจากกระแส

วกิฤต ิ วกิฤต ิ 

ผลกระทบจากกระแส
 Food Security

วกิฤต ิ & โอกาสวกิฤต ิ & โอกาส



ทิศทางกระแสโลกทิศทางกระแสโลก

กระแสโลกตอ่การเลี� ยงสตัว ์

 H : HEALTH เนน้ความปลอดภยัเรื&องสารตกคา้งเนน้ความปลอดภยัเรื&องสารตกคา้ง

G : GREEN ไม่กระทบสิ&งแวดลอ้มไม่กระทบสิ&งแวดลอ้ม

A : ANIMAL WELFARE ไม่ทรมานสตัว์ไม่ทรมานสตัว์

กระแสโลกตอ่การเลี� ยงสตัว ์: กระแส HGA

เนน้ความปลอดภยัเรื&องสารตกคา้งเนน้ความปลอดภยัเรื&องสารตกคา้ง,,ยาปฏิชียาปฏิชีวะนะตกคา้งวะนะตกคา้ง

ไม่กระทบสิ&งแวดลอ้มไม่กระทบสิ&งแวดลอ้ม

ไม่ทรมานสตัว์ไม่ทรมานสตัว์



บทบาท บทบาท CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

             ดอกบัว คอื 
     สัญลกัษณ์แห่งความมีคุณธรรม

                    บัวบาน    
           เปรียบดั9งผู้รู้แจ้งเห็นจริงถ่องแท้
  ในตนเอง เหมอืนธุรกจิเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
  ที9มุ่งมั9นพฒันา และ ปรับปรุงสู่ความสําเร็จ



การเลี� ยงสตัวค์รบวงจรการเลี� ยงสตัวค์รบวงจร

ประวตัเิครอืเจรญิโภคภณัฑ ์     “ เจยีไต๋ : Chai Tai”

ปีพ.ศ. 2464 (1921) นายเจี&ย เอ็กชอ พ่อคา้แห่งตาํบลฮั�วซวั  มณฑลกวางตุง้ สาธารณรฐัประชาชนจนี 
มาเปิดกิจการคา้ เมล็ดพนัธุผ์กั ณ. ถนนทรงสวสัดิH เป็นตลาดสาํคญัของกรุงเทพฯ  ใชช้ื&อรา้น 

               ตอ่มานายเจี&ย เซี&ยวฮุย (ชนมเ์จริญ เจยีรวนนท)์ ผูเ้ป็นนอ้งชายไดม้ารว่มดูแลกิจการธุรกิจในครอบครวั ใชห้ลกัการคา้
“ ตอ้งมีความซื&อสตัยต์อ่ลกูคา้” ช่วยกนัทาํงานตามความถนดั ยดึหลกัคุณภาพสนิคา้และความซื&อสตัย ์

                                สง่ผลให ้กิจการ รา้นเจยีไตจ๋งึ  เจรญิกา้วหนา้และพฒันาเป็น 

: Chai Tai” จดุเริ&มตน้ของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์

พ่อคา้แห่งตาํบลฮั�วซวั  มณฑลกวางตุง้ สาธารณรฐัประชาชนจนี 
ถนนทรงสวสัดิH เป็นตลาดสาํคญัของกรุงเทพฯ  ใชช้ื&อรา้น เจยีไตจ๋งึ

ผูเ้ป็นนอ้งชายไดม้ารว่มดูแลกิจการธุรกิจในครอบครวั ใชห้ลกัการคา้
ยดึหลกัคุณภาพสนิคา้และความซื&อสตัย ์เป็นสาํคญั

เจรญิกา้วหนา้และพฒันาเป็น ..... บรษิทั เจยีไต ๋จาํกดั ในปัจจุบนั 



บทบาท บทบาท CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

กลุ่มธรุกิจ เครือเจริญโภคภณัฑ์

1.  กลุ่มธรุกิจเกษตรอตุสาหกรรม

2.  กลุ่มธรุกิจเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ�า

3.  กลุ่มธรุกิจเมลด็พนัธุแ์ละเคมีเกษตร

4.  กลุ่มธรุกิจการค้าระหว่างประเทศ

5.  กลุ่มธรุกิจการตลาดและการจดัจาํหน่าย

6.  กลุ่มธรุกิจพฒันาที-ดิน

กลุ่มธรุกิจ เครือเจริญโภคภณัฑ์

7.  กลุ่มธรุกิจปิโตรเคมี

8.  กลุ่มธรุกิจยานยนตแ์ละอตุสาหกรรม

9.  กลุ่มธรุกิจโทรคมนาคม

10.  กลุ่มธรุกิจผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลี�ยง

11. กลุ่มธรุกิจประกนัชีวิตและประกนัภยั



บทบาท บทบาท CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

         กา้วสู่ธุรกิจดา้นอาหาร เพื&อเป็น “  ครวัของโลก

         

            ปีพ.ศ. 2521 (1978)   ก่อตั�ง บรษิทั เจริญโภคภณัฑอ์าหารสตัว ์จาํกดั 
                               -  ดาํเนินธุรกิจดา้นการผลิตอาหารสตัว ์ ดา้นพนัธุส์ตัว ์และ การเลี� ยงสตัว ์    
  
            ปี พ.ศ. 2541-42 (1998-99) มีการปรบัโครงสรา้งทางธุรกิจ   
                               -  ทาํใหบ้รษิทัฯ  เป็นแกนนาํในการดาํเนินธุรกิจ   ดา้นเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของ   เครอืฯ  ตอ่มาได้
เปลี&ยนชื&อเป็น “ บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั 

มีวิสยัทศันแ์ละเป้าหมายสู่การเป็น “ 

ครวัของโลก ”  ( Kitchen of the World )

บรษิทั เจริญโภคภณัฑอ์าหารสตัว ์จาํกดั 
ดาํเนินธุรกิจดา้นการผลิตอาหารสตัว ์ ดา้นพนัธุส์ตัว ์และ การเลี� ยงสตัว ์    

มีการปรบัโครงสรา้งทางธุรกิจ   
ทาํใหบ้รษิทัฯ  เป็นแกนนาํในการดาํเนินธุรกิจ   ดา้นเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของ   เครอืฯ  ตอ่มาได้

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ” หรอื ซีพีเอฟ   (CPF) 

 ครวัของโลก ” ( Kitchen of the World )



บทบาทของ  บทบาทของ  CPF  CPF  CPF  CPF  CPF  CPF  CPF  CPF  ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

Supply Chain & Value Chain

โรงงานแปรรูป
Processing

เลี� ยงสตัว์
Farm

ผลิตอาหาร
สตัว์

ProcessingFarm
สตัว์
Feed

 Feed                Farm               Food

กา้วสู่ธุรกิจดา้นอาหาร เพื&อเป็น “  ครวัของโลก

ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

Supply Chain & Value Chain

ผูบ้ริโภค
Consumer

ผลิตภณัฑอ์าหาร
Food

โรงงานแปรรูป
Processing ConsumerFoodProcessing

Feed                Farm               Food

ครวัของโลก ”  ( Kitchen of the World )



บทบาท บทบาท CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

สินคา้มีชีวิตสินคา้มีชีวิต

พนัธุส์ตัว์พนัธุส์ตัว์ อาหารสตัว์อาหารสตัว์

Contract FarmingContract Farming

ผูบ้ริโภคผูบ้ริโภค

การแปรรูปผลิตภณัฑ์การแปรรูปผลิตภณัฑ์

ผลิตภณัฑแ์ปรรูป (สด,ปรุงสุก)ผลิตภณัฑแ์ปรรูป (สด,ปรุงสุก)

ช่องทางจดัจาํหน่ายช่องทางจดัจาํหน่ายผูบ้ริโภคผูบ้ริโภค



บทบาทของ บทบาทของ CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

เป็นกระบวนการเป็นกระบวนการ
ที&ตอ้งควบคมุไดท้ั�งหมดที&ตอ้งควบคมุไดท้ั�งหมด

เป็นความรบัผิดชอบตอ่สว่นรวมเป็นความรบัผิดชอบตอ่สว่นรวม

ตอ่ผูบ้ริโภคตอ่ผูบ้ริโภค ตอ่สงัคมตอ่สงัคม

ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

ที&ตอ้งควบคมุไดท้ั�งหมดที&ตอ้งควบคมุไดท้ั�งหมด

เป็นความรบัผิดชอบตอ่สว่นรวมเป็นความรบัผิดชอบตอ่สว่นรวม

ตอ่ประเทศชาติตอ่ประเทศชาติ



บทบาทของ บทบาทของ CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

โรงงานอาหารสตัว์โรงงานอาหารสตัว์

    

ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

    



บทบาทของ บทบาทของ CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

ฟารม์ทนัสมยัฟารม์ทนัสมยั

         Bio-Security         

ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

Security         



บทบาทของ บทบาทของ CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

ฟารม์ทนัสมยัฟารม์ทนัสมยั

เป็นโรงเรือนระบบ เป็นโรงเรือนระบบ EVAP,EVAP,    ใชอุ้ปกรณ์ใชอุ้ปกรณ์
EVAP AUTONOMIC

ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

ใชอุ้ปกรณ์ใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยทีนัสมยัและเทคโนโลยทีนัสมยั
ผลผลิตเพิ�ม 10%



บทบาทของ บทบาทของ CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

ดว้ยรถขนส่งควบคุมดว้ยรถขนส่งควบคุม
อุณหภมูิ อุณหภมูิ 25  25  

  ควบคุมคุณภาพไขไ่กจ่ากฟารม์จนถึงโรงคดัไข่ควบคุมคุณภาพไขไ่กจ่ากฟารม์จนถึงโรงคดัไข่

จากโรงเรือนควบคุมอุณหภมูิ จากโรงเรือนควบคุมอุณหภมูิ 
Evaporative Cooling SystemEvaporative Cooling System

อุณหภมูิ อุณหภมูิ 25  25  

ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

ดว้ยรถขนส่งควบคุมดว้ยรถขนส่งควบคุม
25  25  CC

ควบคุมคุณภาพไขไ่กจ่ากฟารม์จนถึงโรงคดัไข่ควบคุมคุณภาพไขไ่กจ่ากฟารม์จนถึงโรงคดัไข่

25  25  CC

โรงคดัไขร่ะบบควบคุมคุณภาพโรงคดัไขร่ะบบควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานสากล มาตรฐานสากล ((ควบคุมอุณหภมูิควบคุมอุณหภมูิ))



บทบาทของ บทบาทของ CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

ควบคุมคุณภาพไขไ่กจ่ากโรงคดัไขจ่นถึงมือผูบ้ริโภคควบคุมคุณภาพไขไ่กจ่ากโรงคดัไขจ่นถึงมือผูบ้ริโภค

ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

ควบคุมคุณภาพไขไ่กจ่ากโรงคดัไขจ่นถึงมือผูบ้ริโภคควบคุมคุณภาพไขไ่กจ่ากโรงคดัไขจ่นถึงมือผูบ้ริโภค



บทบาทของ บทบาทของ CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

มาตรฐานมาตรฐาน GMP&HACCPGMP&HACCP

พฒันาโรงคดัไข่ทั!วประเทศใหไ้ดม้าตรฐานพฒันาโรงคดัไข่ทั!วประเทศใหไ้ดม้าตรฐาน

มาตรฐานมาตรฐาน GMP&HACCPGMP&HACCP

ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

GMP&HACCPGMP&HACCP

พฒันาโรงคดัไข่ทั!วประเทศใหไ้ดม้าตรฐานพฒันาโรงคดัไข่ทั!วประเทศใหไ้ดม้าตรฐาน

GMP&HACCPGMP&HACCP



บทบาทของ บทบาทของ CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

จดัทาํระบบ จดัทาํระบบ Code Code การตรวจสอบยอ้นกลบั ที!มาของไข่ไก่     การตรวจสอบยอ้นกลบั ที!มาของไข่ไก่     

Inkjet Inkjet บนฟองไข่ บนฟองไข่ 
ระบุ วนัผลิต ฟาร์ม โรงคดั และเวลาคดัระบุ วนัผลิต ฟาร์ม โรงคดั และเวลาคดั
สามารถตรวจสอบยอ้นกลบั ที!มาของไข่ไก่ไดทุ้กฟองสามารถตรวจสอบยอ้นกลบั ที!มาของไข่ไก่ไดทุ้กฟอง

ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

การตรวจสอบยอ้นกลบั ที!มาของไข่ไก่     การตรวจสอบยอ้นกลบั ที!มาของไข่ไก่     ((Traceability)Traceability)

ระบุ วนัผลิต ฟาร์ม โรงคดั และเวลาคดัระบุ วนัผลิต ฟาร์ม โรงคดั และเวลาคดั
สามารถตรวจสอบยอ้นกลบั ที!มาของไข่ไก่ไดทุ้กฟองสามารถตรวจสอบยอ้นกลบั ที!มาของไข่ไก่ไดทุ้กฟอง



บทบาทของ บทบาทของ CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

การแปรสภาพ และแปรรูปไข่การแปรสภาพ และแปรรูปไข่

  ไข่ตม้ไข่ตม้   ไข่เหลวไข่เหลว

ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

การแปรสภาพ และแปรรูปไข่การแปรสภาพ และแปรรูปไข่

  ไข่ผงไข่ผงไข่เหลวไข่เหลว



บทบาทของ บทบาทของ CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

ไข่ไก่ทั!วไปที!ขายในตลาดสดไข่ไก่ทั!วไปที!ขายในตลาดสด

ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

ไข่ไก่ทั!วไปที!ขายในตลาดสดไข่ไก่ทั!วไปที!ขายในตลาดสด



บทบาทของ บทบาทของ CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

ไข่ไก่ทั!วไปที!ขายในซุปเปอร์ไข่ไก่ทั!วไปที!ขายในซุปเปอร์

ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

ไข่ไก่ทั!วไปที!ขายในซุปเปอร์ไข่ไก่ทั!วไปที!ขายในซุปเปอร์มาร์เกต็มาร์เกต็



บทบาทของ บทบาทของ CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

ไข่ไก่ที! ไข่ไก่ที! TESCO TESCO 

BEIC : The British Egg Industry Council

ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

TESCO TESCO     ประเทศองักฤษประเทศองักฤษ

BEIC : The British Egg Industry Council



บทบาทของ บทบาทของ CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

ไข่ไก่ที!ขายในซุปเปอร์ไข่ไก่ที!ขายในซุปเปอร์

ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

ไข่ไก่ที!ขายในซุปเปอร์ไข่ไก่ที!ขายในซุปเปอร์มาร์เกต็มาร์เกต็ฮ่องกงฮ่องกง



การทาํธุรกิจครบวงจรของเครือเจรญิโภคภณัฑท์ั &วโลก การทาํธุรกิจครบวงจรของเครือเจรญิโภคภณัฑท์ั &วโลก 

บทบาทของ บทบาทของ CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

Thailand

Cambodia

Russia

Myanmar

Malaysia

Laos

การทาํธุรกิจครบวงจรของเครือเจรญิโภคภณัฑท์ั &วโลก การทาํธุรกิจครบวงจรของเครือเจรญิโภคภณัฑท์ั &วโลก 

ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

Vietnam

Turkey

Indonesia

India

Taiwan

Bangladesh



บทบาทของ บทบาทของ CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF CPF ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

1.ประเทศชาตไิดป้ระโยชน์1.ประเทศชาตไิดป้ระโยชน์

2.ประชาชนไดป้ระโยชน์2.ประชาชนไดป้ระโยชน์

ดา้นเกษตรและอาหารดา้นเกษตรและอาหาร

ทา่นประธานธนินท ์เจยีรวนนท์ทา่นประธานธนินท ์เจยีรวนนท์

การทาํธุรกิจของเครือฯทุกประเทศทั &วโลกการทาํธุรกิจของเครือฯทุกประเทศทั &วโลก

3.เครือเจริญโภคภณัฑไ์ดป้ระโยชน์3.เครือเจริญโภคภณัฑไ์ดป้ระโยชน์



จบการนําเสนอจบการนําเสนอ


