โครงการไกไขผิงกู 3 ลานตัว … ยิ่งใหญ พิสดาร
---------------------------------------------อาจเปน ความบัง เอิญ ที่ใ นระยะหลัง ผมมัก ถูก สอบถามอยูบ อ ย ๆ ถึง ความเคลื่อ นไหวของ
กิจ การของไทยที่เ ขา มาประกอบการในจีน วา มีม ากนอ ยเพีย งใด เพิ่ม ขึ้น หรือ ลดลง อยูใ นธุร กิจ อะไรกัน บา ง
บางรายก็ต อ งการเจาะลึก ถึง ความสํา เร็จ และความลม เหลวของ
กิจ การไทยที่เ ขา มาประกอบการในจีน บา งก็ใ ห ประเมิน เปน
สัด สว นรอ ยละ โดยมิไ ดบ อกวา ใชอ ะไรเปน ตัว ตัด สิน ถึง
ความสํา เร็จ หรือ ลม เหลวก็ม ี บา งก็ย ิง คํา ถามนํา ทํา นองวา กิจ การ
ขนาดใหญข องไทยดูจ ะไมส ํา เร็จ นัก ขณะที่ก ิจ การขนาดเล็ก มัก ไม
ไมร อดในตลาดจีน แตท ี่น า สนใจก็ค ือ คํา ถามถึง เหตุผ ลที่อ ยูเ บื้อ งหลัง ความสํา เร็จ หรือ ความลม เหลวของ
กิจ การไทยในจีน เหลา นั้น
จากคํา ถามดัง กลา วก็เ ลยทํา ใหผ มอดนึก ถึง โครงการลงทุน ใหญส ุด พิศ ดารของกิจ การใน
เครือ เจริญ โภคภัณ ฑท ี่ผ มและทีม งานเคยมีโ อกาสแวะไปเยี่ย มชมดูง านและพูด คุย กับ ทีม ผูบ ริห ารโครงการ
ไมไ ด ผมขอเรีย กโครงการนี้ว า โครงการ “เลี้ย งไกไ ข 3 ลา นตัว ” ซึ่ง อาจไมใ ชโ ครงการใหมเ อี่ย มออ งแตอ ยา ง
ใด หากใครติด ตามขา วตามหนา หนัง สือ พิม พใ นชว ง 1-2 ปท ี่ผ า นมาก็จ ะพบวา ผูบ ริห ารระดับ สูง ของกลุม
ธุร กิจ เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ ซึ่ง เปน เจา ของโครงการ ไดใ หส ัม ภาษณแ ละเปด เผยถึง ขอ มูล โครงการนี้ม าเปน
ระยะ
แตผ มเห็น วา โครงการนี้ย ัง มีแ งม ุม ในหลายสว นที่ซ ีพ ีไ มส ะดวกจะใหข อ มูล แกส าธารณะ ผม
จึง ขอใชโ อกาสที่ห ลายคนยัง อิ่ม เอมกับ เทศกาลตรุษ จีน ในปม า คนองดว ยการแนะนํา โครงการลงทุน ของไทย
ในจีน ที่เ ต็ม ไปดว ยความคิด ดี ๆ เพิ่ม เติม กัน แตจ ะยิ่ง ใหญแ ละพิส ดารมากนอ ยเพีย งใด ก็ล องมาติด ตามกัน ...
ขอ มูล ทั่ว ไปของโครงการ ... สอดคลอ งกับ นโยบายรัฐ
ความเปน มาของโครงการ ภายหลัง การโดนโจมตี
กรณี “อาหารไมป ลอดภัย ” รัฐ บาลจีน ไดห ัน มาใหค วามสนใจในการ
ปรับ ปรุง คุณ ภาพอาหารอยา งตอ เนื่อ งในชว งหลายปท ี่ผ า นมา และ
ตอ มาไดก ํา หนดเปน นโยบาย “ความมั่น คง” และ “ความปลอดภัย ”
ดา นอาหาร (Food Security and Safety) โดยพยายามทุก วิถ ีท างที่
จะพลิก โฉมการพัฒ นาภาคการเกษตรผา นนโยบาย “เกษตรสมัย ใหม”
ซึ่ง เปน การทํา เกษตรกรรมโดยใชเ ทคโนโลยีแ ละการจัด การสมัย ใหม
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เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการผลิต ใหไ ด ทั้ง ในเชิง ปริม าณและคุณ ภาพ ตามแผนพัฒ นา 5 ปฉ บับ ที่ 12 (พ.ศ.
2554-2558) ของจีน ซึ่ง ระบุไ วว า จีน จะเปลี่ย นแบบจํา ลองการพัฒ นาจาก “โรงงานของโลก” มาเปน
“ตลาดของโลก” จาก “ผูผ ลิต ” มาเปน “ผูท ํา การตลาด” เอง และบูร ณาการทรัพ ยากรหลายดา นเพื่อ
ประโยชนส ูง สุด
ทา นธนิน ท เจีย รวนนท ประธานกรรมการบริห ารและซีอ ีโ อของกลุม ธุร กิจ เครือ เจริญ โภค
ภัณ ฑ ผูซ ึ่ง มีว ิส ัย ทัศ นก วา งไกลและไวตอ โอกาสทางธุร กิจ จึง คิด คน และนํา เสนอโครงการ “หมูบ า น
เกษตรกรรมทัน สมัย ” หรือ ที่ร ูจ ัก กัน ในชื่อ โครงการ “ซิน หนงชุน ”
(Xinnongchun Project) ขึ้น โดยพยายามทวีก ํา ลัง จากทรัพ ยากรที่ผ ู
ที่เ กี่ย วขอ งมีอ ยูแ ละแกไ ขจุด ออ นของกัน และกัน เชน รัฐ บาลจีน
กํา หนดนโยบายเกษตรสมัย ใหม รัฐ บาลทอ งถิ่น ตอ งการมีผ ลงาน (ดึง
การลงทุน สรา งรายไดใ หเ กษตรกร เพิ่ม เม็ด เงิน ภาษีเ ขา กระเปา รัฐ
พัฒ นาพื้น ที่ และอื่น ๆ) และมีเ งิน ทุน มากมาย แตต ระหนัก ดีว า จีน ยัง
ขาดเทคโนโลยีแ ละระบบการจัด การดา นการเกษตรที่ท ัน สมัย
ขณะเดีย วกัน เกษตรกรจีน ก็ม ีข อ จํา กัด ในการเขา หาแหลง เงิน ทุน เพราะไมอ าจอาศัย สิท ธิ์ใ นการใชป ระโยชน
ในที่ด ิน ที่ถ ือ ครองอยูใ นการการค้ํา ประกัน เงิน กูจ ากสถาบัน การเงิน ได ขณะที่ธ นาคารพาณิช ยจ ีน มีเ งิน ทุน กอง
อยูม ากมายแตไ มก ลา ปลอ ยสิน เชื่อ ที่แ ฝงไวซ ึ่ง ความเสี่ย งสูง ได
โครงการดัง กลา วดํา เนิน การในรูป แบบ “สี่ป ระสาน” (4-in-1 Model) กลา วคือ เปน
โครงการที่ร ว มมือ กัน ของ 4 องคก ร ไดแ ก ภาครัฐ กิจ การเอกชน ธนาคาร และเกษตรกร ดว ยรูป แบบ
ดัง กลา ว จึง นับ วา ซีพ ีไ ดปรับตัว ใหส อดคลอ งกับ สภาพแวดลอ มในทองถิ่น ไดเ ปน อยา งดี ซึ่ง มาถึง วัน นี้ ซีพ ี
ไดร ับ ความเห็น ชอบจากรัฐ บาลจีน ในการพัฒ นาความรว มมือ เพื่อ ดํา เนิน โครงการหมูบ า นเกษตรกรรม
ทัน สมัย ดัง กลา วในหลายโครงการยอ ยในหลายเมือ ง อาทิ โครงการเลี้ย งไกเ นื้อ 100 ลา นตัว ไกไ ข 3 ลา น
ตัว และสุก ร 1 ลา นตัว ตอ ป ณ เมือ งเตอ ฮุย (Dehui) มณฑลจี๋ห ลิน (Jilin) โครงการเลี้ย งไกเ นื้อ 100 ลา น
ตัว และสุก ร 1 ลา นตัว ตอ ป รวมทั้ง การเพาะเลี้ย งสัต วน ้ํา ณ เมือ งจา นเจีย ง (Zhanjiang) มณฑลกวางตุง
(Guangdong) และโครงการแปลงเกษตรผสมผสาน (ขา วและผัก ) เลี้ย งไกแ ละจระเข ณ เมือ งสือ ซี (Cixi)
มณฑลเจอ เจีย ง (Zhejiang)
สถานที่ต ั้ง และขนาดโครงการ ในป 2552 ซีพ ีไ ดล งนามความรว มมือ กับ รัฐ บาลจีน จัด ทํา
โครงการหมูบ า นเกษตรกรรมทัน สมัย เพื่อ กอ สรา งและบริห ารจัด การฟารม เลี้ย งไกท ัน สมัย ขนาดใหญ ใน
บริเ วณหมูบ า นสือ ฟานเกอ จวง (Xifan Gezhuang) ตํา บลหยูโ คว (Yukou) เขตผิงกู  (Pinggu) ชานเมือ งกรุง
ปก กิ่ง (Beijing) แตก วา ที่โ ครงการนี้จ ะเริ่ม เปด ดํา เนิน โครงการอยา งจริง จัง ก็ป าเขา ไปชว งกลางป 2556
หากทา นขับ รถจากใจกลางกรุง ปก กิ่ง และแยกขึ้น ทางดว นปก กิ่ง สูด า นทิศ ตะวัน ออกของกรุง ปก กิ่ง มุง ตรงไป
ยัง พื้น ที่โ ครงการนี้ก ็จ ะใชเ วลาประมาณ 1 ชั่ว โมงครึ่ง อัน ที่จ ริง กอ นหนา นี้ท า นผูอ า นอาจรูจ ัก เขตผิง กูจ าก
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ชื่อ เสีย งแหลง เพาะปลูก ลูก ทอ รสเลิศ ของปก กิ่ง แตอ นาคตทา นอาจรูจ ัก เมือ งนี้ผ า นโครงการฟารม เลี้ย งไกน ี้ก ็
เปน ได

ในเชิง ของขนาดพื้น ที่ โครงการนี้ต ั้ง อยูบ น
เนื้อ ที่ร าว 320 ไร ประกอบไปดว ยโรงผสมอาหารสัต ว ซึ่ง มี
กํา ลัง การผลิต สูง ถึง 180,000 ตัน ตอ ป โดยอาศัย การ
รวบรวมขา วโพดซึ่ง เปน สว นผสมหลัก ของอาหารสัต วจ าก
ฟารม เพาะปลูก ขา วโพดที่อ ยูใ นบริเ วณใกลเ คีย ง ภายใน
โครงการยัง มีส ว นของพื้น ที่ฟ ารม เลี้ย งไกไ ขถ ึง 18 เลา และ
พื้น ที่ค ัด แยกไขไ กแ ละแปรรูป เบื้อ งตน ในบริเ วณเดีย วกัน รวมทั้ง ยัง มีร ะบบการจัด การเพื่อ นํา เอามูล ไกไ ปทํา
ปุย แปลงเพาะปลูก ลูก ทอ ในพื้น ที่ใ กลเ คีย ง และเปลือ กไขไ ปยอ ยทํา วัต ถุด ิบ อาหารสัต วอ ีก ดว ย
เมื่อ โครงการนี้ พัฒ นาจนเต็ม รูป จะเลี้ย งไกพ รอ มกัน ถึง 4 ลา นตัว โดยจํา แนกเปน แมไ กท ี่
พรอ มออกไขจ ํา นวน 3 ลา นตัว และอีก 1 ลา นตัว เปน ไกร ุน ที่เ ลี้ย งเพื่อ นํา เขา มาทดแทนแมไ กช ุด เกา ที่ถ ึง
เวลาปลดออกและสอดคลอ งกับ การผลิต อยา งตอ เนื่อ ง นี่อ าจเปน เหตุผ ลวา ทํา ไมซีพ ีจ ึง ตอ งวางแผนกอ สรา ง
โรงผสมอาหารสัต วท ี่ม ีข นาดใหญด ัง กลา ว
ความทัน สมัย ของโครงการ ... มือ อาชีพ อยา งแทจ ริง
โครงการนี้ น ับ ไดวาเปน “ฟารม เลี้ย งไกครบวงจรแหงแรกของโลก ” และจากขอ มูล ของซี
พีร ะบุว า ฟารม แหง นี้ม ี “ขนาดใหญ แ ละใชเ ทคโนโลยีท ัน สมัย ที่ส ุด ในเอเซีย ” โดยมีล ัก ษณะเปน ระบบ
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โรงเรือ นแบบปด ที่ใ ชร ะบบคอมพิวเตอร ในการควบคุม ทั้ง โครงการ
โดยที่แ ทบไมม ีก ารสัม ผัส ของมนุษ ย ตั้ง แตก ารจัด เตรีย มอาหารสัต ว
การใหอ าหาร น้ํา และยา การลํา เลีย งไขไ ก (ทางสายพาน) การคัด
แยกไข การจัด เรีย งไขต ามขนาดมาตรฐานไปจนถึง การนํา แมไ กร ุน
ใหมเ ขา สูฟ ารม เลี้ย ง ดัง นั้น การติด เชื้อ จากภายนอกและ
แพรก ระจายเชื้อ จากภายในจึง เปน สิ่ง ที่ย ากจะเกิด ขึ้น นอกจากนี้ เปลือ กไข ซากสัต ว มูล ไก และอื่น ๆ ก็ถ ูก
นํา ไปใชป ระโยชนแ ทบทั้ง สิ้น จึง กลา วไดว า โครงการนี้น ับ วา เปน มิต รกับ สิ่ง แวดลอ มแทบทุก อณู
ระบบการควบคุมอุณหภูมิ ก็น ับ เปน อีก จุด เดน หนึ่ง ของฟารม แหง นี้ โดยมีก ารเชื่อ มตอ
ระหวา งเซ็นเซอร (Censor) วัดอุณหภูมิ ระบบน้ํา ไหลที่ถ ูก ติด ตั้ง ที่ต น เลา และเชื่อ มตอ ไวก ับ กํา แพงโดยรอบ
โรงเลี้ย งไก และพัดลม ดูด อากาศ ดา นทา ยเลา ซึ่ง ระบบดัง กลา วชว ยใหอุ ณหภูมิในโรงเลี้ยง ไกมีความคงที่ และ
เหมาะสม อัน สงผลใหแมไก สบายตัว ไมห งุด หงิด และออกไขไดอยางเต็มที่
โครงการนี้ย ัง ติด ตั้ง ระบบคอมพิว เตอรใ นการคัดแยกไขไก ระบบดัง กลา วสามารถ
คัดขนาดของไขไก และคัดแยกไขที่ ขนาดไมไดมาตรฐาน ออก ซึ่ง ไขท ี่ไ มไ ดม าตรฐานสว นนี้จ ะถูก นํา มาตอกเปน
ไขเหลว เพื่อนําไป แปรรูป เบื้อ งตน กอ นสง ไปใหก ิจ การอาหารแปรรูป โดยเฉพาะจํา พวกเบเกอรร ี่ใ นพื้น ที่
ใกลเ คีย งตอไป นอกจากนี้ ระบบคัดแยกไขไก ยัง จะถูก เชื่อ มตอ ไปยัง ระบบบรรจุไขไก ที่ไ ดม าตรฐาน
ลงสูบรรจุภัณฑในขนาดตาง ๆ โดยที่ไ ขท ุก ฟองจะสามารถตรวจสอบยอ นกลับ ถึง ตน ตอ (Traceability) ได
กอ นสง ไปยัง ตลาดเปา หมายในเมือ งใกลเ คีย ง ซึ่ง สะทอ นถึง ความมีป ระสิท ธิภ าพ ความปลอดภัย และ
มาตรฐานดา นการผลิต ของไขท ุก ฟองกอ นถึง มือ ผูบ ริโ ภค
นอกจากนี้ ระบบที่ถูกติดตั้งในโรงเลี้ยงไกแหงนี้
ยัง สามารถเก็บขอมูล ที่เ กี่ย วขอ ง อาทิ ปริมาณอาหาร และน้ํา
ที่แมไกกิน และปริมาณผลผลิตไขไก ทั้ง ที่ไ ดม าตรฐานและไมไ ด
มาตรฐาน ซึ่ง ขอ มูล เหลา นี้จ ะถูก สง ไปประมวลผลเพื่อนําไปใช
ในการบริหาร ระบบการจัด การสารสนเทศ (Management
Information System) ไดใ นเชิง ลึก ระบบดังกลาวนี้ ยัง ถือเปน
หัวใจหลัก ในการบริหารจัดการ โครงการนี้
ซีพ ีย ัง ใหค วามสํา คัญ กับ ขั้น ตอนอื่น ๆ เชน การเลือ กทํา เลโครงการ ซีพ ีเ ลือ กกอ สรา ง
โรงงานในพื้น ที่ท ี่เ ปน แหลง เพาะปลูก ขา วโพดและอยูไ มไ กลจากตลาด ซึ่ง ชว ยใหส ามารถชว ยลดตน ทุน ดา น
ลอจิส ติก สท ั้ง วัต ถุด ิบ และผลผลิต ไขไ กไ ดเ ปน อยา งมาก หรือ แมก ระทั่ง การเลือ กพัน ธุไ ก ซีพ ีก ็ต ัด สิน ใจเลือ กใช
แมพ ัน ธุไ กข องฝรั่ง เศสซึ่ง ถือไดวา เปน จา วแหง การพัฒนาพัน ธุไกไข ที่ดีที่สุด แหง หนึ่ง ในโลก
ในคราวเขา เยี่ย มชมฟารม ผมและคณะรูส ึก ประทับ ใจในระบบที่ท ัน สมัย ความสะอาดชนิด
ไรฝ ุน ที่พ วกเราบางคนเกริ่น วา สะอาดยิ่ง กวา พื้น บา นของตนเองเสีย อีก การออกแบบตกแตง ที่ส วยงามพรอ ม
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พื้น ที่ส ีเ ขีย วรายรอบ ผมแทบไมส ัง เกตเห็น คนงานเดิน เพลน พลา นหรือ ขนยา ยสิ่ง ของภายในฟารม ใหเ ห็น เลย
แถมระดับ เสีย งภายในฟารม ก็ต ่ํา มากราวกับ โรงงานที่ย ัง ไมเ ปด เดิน สายการผลิต พากเราสามารถเดิน หารือ
กัน โดยไมต อ งตะโกนหรือ ตะแคงหูฟ ง แตอ ยา งใด
โครงสรา งการเงิน และผลประโยชน ... สี่ป ระสานสรา งสรรค
โครงการฟารม เลี้ย งไกไ ขน ี้ใ ชเ งิน ลงทุน รวมราว 100 ลา น
เหรีย ญสหรัฐ ฯ โดยเกษตรกรจีน รวมตัว กัน ในรูป สหกรณท ี่ม ีร ัฐ บาลจีน สง เสริม
และสนับ สนุน เงิน ทุน ประมาณรอ ยละ 15 ของมูล คา โครงการ ซีพ ีใ สเ งิน ทุน
รอ ยละ 15 และสว นที่เ หลือ อีก รอ ยละ 70 กูย ืม เงิน จากธนาคารปก กิ่ง (Bank
of Beijing) โดยซีพ ีเ ปน ผูเ ชา พื้น ที่ พรอ มทํา สัญ ญารับ ประกัน รายไดม ูล คา
11.5 ลา นเหรีย ญสหรัฐ ฯ ตอ ป (คิด เปน ราวรอ ยละ 10 ของมูล คา ทรัพ ยส ิน )
จากการเชา ที่ด ิน และสิน ทรัพ ยเ ปน ระยะ เวลา 20 ปก ับ บริษ ัท ปก กิ่ง กูต า การ
ลงทุน เกษตรกรรม จํา กัด (Beijing Guda Agricultural Investment Company) ซึ่ง เปน กิจ การรว มทุน ที่
ดํา เนิน โครงการ โดยซีพียังคงไวซึ่งเงื่อนไขในการตอสัญญา อีก 20 ป โดยมีบุริมสิทธิ์เปนอันดับแรกในการ
เปนผู บริหารโครงการตอไป และนํา เอาประสบการณ เทคโนโลยี และระบบการบริห ารจัด การมาประยุก ตใ ช
ในโครงการเกษตรกรรมทัน สมัย ตามนโยบายของรัฐ บาลจีน
นอกจากจะบูร ณาการทรัพ ยากรที่ม ีอ ยูภ ายใตเ งื่อ นไขขอ จํา กัด ในหลายดา นอยา งเหมาะสม
แลว โครงการนี้ย ัง จัด สรรผลประโยชนไ ดอยางลงตั วยิ่ง ทุก สว นทุก ฝา ยที่เ กี่ย วขอ งลว นไดร ับ ประโยชนร ว มใน
ลัก ษณะ W in-W in อยางแทจริง กลา วคือ ในแงข องผลประโยชนต อ เกษตรกรที่เ ขา รว มโครงการ โดยที่
บริษ ัท ปก กิ่ง เจีย ไตไ ลฟส ต็อ ก จํา กัด รับ ประกัน วงเงิน รายไดใ นรูป คา
เชา ดัง กลา วสูง กวา ราคารับ ประกัน สิน คา เกษตรของรัฐ บาล จึง เปน
เสมือ นการแบกรับ ภาระความเสี่ย งทางการเงิน แทนเกษตรกรและ
เพิ่ม รายไดแ กผ ูท ี่เ กี่ย วขอ งในโครงการนี้ไ ปในตัว ซึ่ง นับ เปน การสรา ง
ประโยชนใ หแ กเ กษตรกรจีน จํา นวนถึง กวา 1,600 ครอบครัว หรือ
ประมาณ 5,000 คนทั้ง ในเชิง รายไดท ี่ส ูง และมีเ สถีย รภาพมากขึ้น และยัง เปลี่ย นสถานะของเกษตรกรเปน
เจา ของธุร กิจ และจากกิจ การเอกชนเปน ลูก จา งของบริษ ัท ทํา ใหโ ครงการนี้ม ีล ัก ษณะเปน งานเพื่อ สัง คมซอ น
อยูด ว ย
ในแงข องผลประโยชนแ กร ัฐ บาลจีน นอกจากการแสดงผลงานการพัฒ นาพื้น ที่ผ า น
โครงการดัง กลา วแลว รัฐ บาลทอ งถิ่น ก็ย ัง ไดร ับ ประโยชนใ นรูป เงิน ภาษีท ี่เ พิ่ม ขึ้น เปน จํา นวนมากจากเดิม ที่
เกือ บไมม ีร ายไดใ ด ๆ หากไมม ีโ ครงการนี้ ขณะเดีย วกัน รัฐ บาลก็เ จีย ดเงิน ภาษีด ัง กลา วชว ยชํา ระคา ดอกเบี้ย
แกธ นาคารพาณิช ยซ ึ่ง เปน รัฐ วิส าหกิจ เสมือ นการการโยกเงิน จากกระเปา ซา ยไปสูก ระเปา ขวาของรัฐ บาลจีน
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นั่น เอง ซึ่ง นับ เปน อีก ประเด็น หนึ่ง ที่น า สนใจยิ่ง ขณะที่ใ นแงข องสถาบัน การเงิน ก็เ ทา กับ วา ธนาคารปก กิ่ง ได
ปลอ ยสิน เชื่อ แกโ ครงการใหญท ี่ด ีม ีค วามเสี่ย งต่ํา (ซีพ ีค ้ํา ประกัน การกูย ืม ) โดยไดร ับ ดอกเบี้ย และ
คา ธรรมเนีย มอยา งเต็ม เม็ด เต็ม หนว ย

ขณะเดีย วกัน ซีพ ีแ ละกิจ การในเครือ ที่เ กี่ย วขอ งก็ไ ดร ับ ผลประโยชนอ ยา งกวา งขวางทั้ง
ทางตรงและทางออ ม อาทิ การไดร ับ คา จา งบริห ารจัด การเกษตรหัว ละ 300 หยวนแลกกับ การบริห าร
โครงการเปน การตอบแทน ซึ่ง รัฐ บาลจีน ก็ใ ชว ิธ ีแ ปลงจากเงิน สวัส ดิก ารที่จ ัด สรรใหเ กษตรกร 300 หยวนตอ
หัว ที่ม ีอ ยูเ ดิม มาใหก ับ โครงการนี้
นอกจากนี้ บริษัท เจีย ไตอสังหาริมทรัพย จํา กัด
ซึ่ง เปน กิจ การในเครือ ซีพี ก็ย ัง ไดง านออกแบบและกอ สรา งฟารม เลี้ย ง
ไกด ัง กลา ว ขณะที่บ ริษ ัท ปก กิ่ง เจีย ไตไ ลฟส ต็อ ก จํา กัด (Beijing
Chia Tai Livestock Co., Ltd.) รับ ผิด ชอบในการผลิต และทํา
การตลาดผลผลิต ไขไ กม ูล คา มหาศาลในกรุง ปก กิ่ง นครเทีย นจิน
และเมือ งใกลเ คีย ง
หากพิจ ารณาในแงข องโอกาส ความสําเร็จ และความยั่ง ยืน ของโครงการ ก็น ับ วา ซีพ ีจ ะไดร ับ
ประโยชนจ ากการดํา เนิน โครงการนี้ไ ปอยา งเต็ม ๆ และตอ เนื่อ ง กลา วคือ ธุร กิจ อาหารสัต วข นาดใหญท ี่ถ ูก
ออกแบบไวจ ะมีต ลาดรองรับ อยา งแนน อน ในแงข องผลผลิต ไข เมื่อ โครงการดํา เนิน การเต็ม รูป ฟารม
ดัง กลา วจะสามารถใหผ ลผลิตไขไก ประมาณ 2.2-2.4 ลา นฟองตอ วัน หรือ กวา 800-870 ลา นฟองตอ ป
จากแมไ กจ ํา นวน 3 ลา นตัว ดัง กลา ว ไขไ กเ หลา นี้ส รา งรายไดก วา 2 ลา นหยวนตอ วัน หรือ 730 ลา นหยวน
ตอ ป ซึ่ง หากพิจ ารณาถึง ผูท ี่อ ยูอ าศัย ในกรุง ปก กิ่ง นครเทีย นจิน และพื้น ที่ใ กลเ คีย งซึ่ง เปน ตลาดไขไ กห ลัก ก็
คาดวา จะเพิ่ม ขึ้น อยา งตอ เนื่อ ง ทั้ง ในเชิง ปริม าณและคุณ ภาพ มูล คา ตลาดไขไ กค ุณ ภาพภายใตแ บรนดซ ีพ ีจ ึง
นา จะขยายตัว อยา งมีเ สถีย รภาพ
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หากทา นผูอ า นมาเยือ นกรุง ปก กิ่ง หรือ เมือ งใกลเ คีย งและแวะเยี่ย มชมชอ งทางจัด จํา หนา ย
สมัย ใหมน อ ยใหญใ นพื้น ที่ใ นชว งนี้ก ็จ ะพบเห็น ไขไ กข องซีพ ีจ ากโครงการนี้ห ลายขนาดบรรจุภ ัณ ฑว าง
จํา หนา ยอยูอ ยา งกวา งขวาง ซึ่ง นับ เปน การเสริม สรา งภาพลัก ษณต รา
สิน คา “เจีย ไต” ที่ต อ งการผลัก ดัน เปน ตราสิน คา ระดับ โลกไดเ ปน
อยา งดี แถมโลตัส ซุป เปอรม ารเ ก็ต ซึ่ง เปน หนึ่ง ในกิจ การเครือ ซีพ ีก ็ย ัง
มีส ิน คา พื้น ฐานที่ม ีค ุณ ภาพไปวางจํา หนา ยเพิ่ม ขึ้น อีก หลายรายการ
เหลา นี้ก ็ส ะทอ นวา โครงการฟารม เลี้ย งไกไ ขด ัง กลา ว โดยเฉพาะธุรกิจอาหารสัตว และไข ไ ก
คุณ ภาพนี้เปนธุรกิจที่ยั่งยืน และยัง อาจขยายตอ ไปยัง ธุร กิจ อื่น ไดอ ีก ในอนาคต โดยใชป ระโยชนจ ากเศษซาก
ที่เ หลือ ในโครงการนี้อ ยา งทุก อณูใ นการสรา งผลตอบแทนที่ส ูง ขึ้น อาทิ โครงการ ฟารม เพาะเลี้ยงจระเข
เพื่อการบริโภค โดยอาศัย เนื้อ และซากแมไ กท ี่ป ลดระวางมาเปน อาหารเลี้ย ง การนํา เอาเปลือ กไขไ ปบดผสม
เปน อาหารสัต ว การนํา เอามูล ไกท ํา ปุย เพาะเลี้ย งตน ไมใ นบริเ วณใกลเ คีย ง ซึ่ง ในอนาคตก็อ าจขยายไปทํา
ธุร กิจ เพาะปลูก ตน ทอ เชิง พาณิช ยต อ ไป ทําใหเห็นวาการลงทุนในโครงการนี้ สรา งประโยชนท างการเงิน ใหแ ก
ผูม ีส ว นไดเ สีย ไดอ ยา งถว นหนา
ทิศ ทางในอนาคต ... เดิน หนา พัฒ นาตอ ไป
ขยายตอ ... ไปเมือ งและประเทศอื่น อัน ที่จ ริง รูป แบบการดํา เนิน โครงการนี้ถ ือ เปน เรื่อ ง
ใหมใ นจีน โดยเฉพาะอยา งยิ่ง เมื่อ มีร ัฐ บาลจีน เขา มาเปน ผูม ีส ว นไดเ สีย แตด ว ยแนวคิด พื้น ฐานของซีพ ีใ นการ
เขา สูต ลาดจีน ที่ม ุง หวัง ผลประโยชนร ว มในระยะยาวที่ต อ งการชว ยผลัก ดัน การพัฒ นาระบบเกษตรกรรมให
เกิด เสถีย รภาพและความปลอดภัย ดา นอาหารในจีน ผา นโครงการหมูบ า น เกษตรกรรมทัน สมัย ไดบ ง ชี้ถ ึง
ความรว มมือ และความจริง ใจที่ม ีต อ รัฐ บาลและประเทศจีน สง ผลใหร ัฐ บาลจีน เกิด ความมั่น ใจในความเปน
พัน ธมิต รในการพัฒ นาเกษตรกรรมสมัย ใหมแ ละอาหารปลอดภัย ในระยะยาว
โดยที่อ ุป สงคไ ขไ กใ นจีน จะยัง เพิ่ม ขึ้น ไดอ ีก มาก ซีพ ีก ็จ ะสามารถขายความคิด และขยายการ
ดํา เนิน โครงการนี้ไ ปยัง เมือ งอื่น ๆ ในจีน ไดอ ีก มากในอนาคต ทั้ง นี้ ขอ มูล จากผูบ ริห ารของซีพ ีท า นหนึ่ง ระบุว า
โครงการนี้ย ัง อยูใ นระยะแรกเทา นั้น ซีพ ีต ั้ง เปา หมายที่จ ะขยายโครงการฟารม เลี้ย งไกไ ขอ อกไปอยา งนอ ย
10 เมือ งทั่ว จีน ในอนาคตอัน ใกล ผมยัง เห็น วา มีค วามเปน ไปไดท ี่ซ ีพ ีอ าจประยุก ตใ ชแ นวคิด ของโครงการนี้ใ น
อื่น ที่ม ีเ งื่อ นไขขอ จํา กัด ที่ค ลา ยคลึง กัน
ขยายแนวคิด ... ไปยัง โครงการอื่น ทา มกลางการผอ นคลายนโยบายลูก คนเดีย วระลอก
ใหม การขยายตัว ของชุม ชนเมือ ง และฐานะความเปน อยูท ี่ด ีข ึ้น ความตอ งการเนื้อ สัต วแ ละผลิต ภัณ ฑข องจีน
จึง คาดวา จะเพิ่ม ขึ้น ทั้ง ในเชิง ปริม าณและคุณ ภาพ นอกจากความปลอดภัย ดา นอาหารที่เ ปน ประเด็น ที่ช าวจีน
เปน กัง วลแลว ชาวจีน ยัง จะมีอ ัต ราการบริโ ภคเนื้อ สัต วแ ละผลิต ภัณ ฑต อ หัว ที่เ พิ่ม ขึ้น อยา งตอ เนื่อ ง ไมว า จะ
เปน เนื้อ หมู เนื้อ ไก ไขไ ก นม และผลิต ภัณ ฑอ ื่น โดยที่ค วามสามารถในการผลิต อาหารดัง กลา วของจีน ยัง ไมด ี
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พอทั้ง ในเชิง ปริม าณและคุณ ภาพ เราจึง เห็น การนํา เขา เนื้อ สัต วแ ละผลิต ภัณ ฑท ี่เ พิ่ม ขึ้น อยา งตอ เนื่อ งในชว ง
หลายปท ี่ผ า นมา ผมเชื่อ มั่น วา ซีพ ีจ ะยัง ไมห ยุด เพีย งโครงการฟารม เลี้ย งไกไ ขน ี้เ ทา นั้น แตย ัง จะคิด คน และ
พัฒ นารูป แบบความรว มมือ เพื่อ ดํา เนิน โครงการดี ๆ เชน นี้อ อกมาตอบสนองตอ ความตอ งการของจีน ที่จ ะ
เพิ่ม ขึ้น อีก มากในอนาคต
ประยุก ตใ ชแ นวคิด ... กับ กิจ การอื่น โดยที่
รัฐ บาลจีน ถือ วา เรื่อ งปากทอ งเปน เรื่อ งสํา คัญ ความมั่น คงทางดา น
อาหารจึง นับ เปน หนึ่ง ในนโยบายสํา คัญ ที่อ าจสง ผลกระทบถึง ความ
มั่น คงดา นเศรษฐกิจ ของประเทศและเสถีย รภาพของพรรค
คอมมิว นิส ตแ ละรัฐ บาลจีน นั่น หมายความวา เพื่อ ตอบสนองตอ
ความตอ งการของประชาชนจีน ที่เ พิ่ม ขึ้น และมองหาสิน คา ที่ม ี
คุณ ภาพสูง ขึ้น ความตอ งการผลผลิต ดา นการเกษตรของจีน จะขยายตัว อีก มากเพื่อ เลี้ย งปากทอ ง รัฐ บาลจีน
ตอ งการสรา งฐานการผลิต สิน คา เกษตรภายในประเทศเพื่อ สนองตอบตอ นโยบายความมั่น คงดา นอาหารและ
อาหารปลอดภัย และสรา ง “ความมั่น ใจและอุน ใจ” ในเรื่อ งปากทอ งแกพ ี่น อ งชาวจีน จึง อาจเรีย นรูแ ละ
ประยุก ตใ ชแ นวคิด จากโครงการฟารม เลี้ย งไกไ ขท ี่ผ ิง กูข องซีพ ีน ี้ก ับ กิจ การชั้น นํา ของโลกเพื่อ ดึง ดูด การลงทุน
เทคโนโลยี และการจัด การดา นการเกษตรที่ท ัน สมัย เขา สูจ ีน ตอ ไป
สรา งแบบจํา ลองทางธุร กิจ ... ความทา ทายของไทย โดยที่ต ลาดจีน จะยัง เติบ โตอีก มากใน
อนาคต ขณะเดีย วกัน ผูป ระกอบการตา งชาติแ ละของจีน ตา งตอ งการขยายธุร กิจ ของตนเองเพื่อ เก็บ เกี่ย ว
ผลประโยชนจ ากตลาดนี้ด ว ยกัน ทั้ง สิ้น และดูท า วา อุป ทานในอนาคตจะขยายตัว ในอัต ราที่ร วดเร็ว กวา อุป สงค
ของตลาดจีน เสีย อีก นั่น หมายความวา ระดับ การแขง ขัน ในตลาดจีน นับ วัน แตจ ะเพิ่ม ขึ้น ผูป ระกอบการไทยจึง
ควรศึก ษาและทํา ความเขา ใจกับ เงื่อ นไขของภาครัฐ และระบบธุร กิจ จีน เพื่อ ใหส ามารถคิด หาแบบจํา ลองทาง
ธุร กิจ ใหมท ี่ส อดคลอ งกับ นโยบายและมาตรการสง เสริม ของรัฐ บาล สอดคลอ งกับ ทิศ ทางแนวโนม ความ
ตอ งการของตลาด และสรา งผลประโยชนร ว มระหวา งกลุม ผลประโยชนท ี่เ กี่ย วขอ งในระยะยาว เหลา นี้ล ว น
เปน “โจทยใ หญ ” สํา หรับ ผูป ระกอบการไทยในการเขา สูต ลาดจีน ในอนาคต ...
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