“

3 คนได้เรียนหนังสือตามที่พวกเขาต้องการ
เมื่ อ ถามถึ ง สิ่ ง ที่ ป ระทั บ ใจตลอด
18 ปีที่ผ่านมากับอาชีพเลี้ยงไก่ที่กลายเป็น
มรดกอาชี พ ที่ ป ้ า ได้ ม อบให้ กั บ ลู ก ๆ แล้ ว
ป้าบอกว่า ตลอดเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ได้
รับการดูแลแนะน�ำจากเจ้าหน้าทีส่ ตั วบาลและ
ผู้บริหารบริษัทเป็นอย่างดี ท�ำให้ผลการเลี้ยง
ในฟาร์มประสบความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่อง
ทุกๆ รุน่ โครงการส่งเสริมการเลีย้ งไก่เนือ้ เป็น
โครงการที่ดี สามารถยึดเป็นอาชีพได้อย่าง
ยั่งยืน มีรายได้ที่ดี
“ที่ผ่านมาบริษัทได้ถ่ายทอดความรู้
วิชาการใหม่ๆ ให้ตลอดเวลา เราเองก็หาความรู้
และปรึกษากันกับเพื่อนเกษตรกรที่ช่วยเหลือ
กันให้อาชีพของเราเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่อง
ในส่ ว นของการเลี้ ย งไก่ ก็ มี ห ลั ก วิ ช าการที่

ตั้ ง แต่ ต อนสาวๆก็ ท� ำ ไร่ ข ้ า วโพด
ปลูกผักสวนครัวไว้กินเองที่เหลือก็แบ่ง
ขายให้เพื่อนบ้าน แต่รายได้จากทั้งสองทาง
ก็ต้องแขวนอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ ปีไหน
น�้ำดีดินดีก็ให้ผลผลิตดีพอมีรายได้เก็บออม
บ้าง ถ้าปีไหนแล้งก็ไม่ต้องคิดถึงเงินเก็บแค่
ท�ำเลี้ยงปากท้องครอบครัวได้ทุกวันก็ถือว่า
ดีแล้ว เมื่อมีรายได้ไม่แน่นอนก็ต้องมองหา
อาชีพเสริมอื่นแต่ก็ไม่มีอะไรที่เหมาะจะเป็น
อาชีพหลักของเราได้จริงๆ” ป้าเก็บ การะเวก
เล่าย้อนอดีต
ป้ า เก็ บ บอกว่ า ทนท� ำ ไร่ ป ลู ก ผั ก
เลี้ยงตัวไปนานหลายปี จนเมื่อปี 2531 ผู้ใหญ่
บ้านหมู่ 11 ต�ำบลโคกตูม อ�ำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี นัดหมายลูกบ้านให้ไปประชุม
ที่วัดเพื่อหารือเรื่องหมู่บ้านที่ท�ำเป็นประจ�ำ

“เก็บ การะเวก” พลิกชีวิตชาวไร่ มาเลี้ยงไก่เนื้อกับซีพีเอฟ

สร้างความสุขในชีวิตหลังเกษียณ ภูมิใจส่งต่ออาชีพยั่งยืนให้ลูกหลาน
ฟาร์มเก็บการะเวก เริ่มต้นก่อสร้าง
โรงเรือนแบบเปิด 1หลัง ส�ำหรับเลี้ยงไก่เนื้อ
บนพืน้ ทีข่ องตนเอง จนเมือ่ ปี2547 ได้ปรับปรุง
ฟาร์มใหม่และสร้างโรงเรือนให้เป็นระบบปิด
ปรับอากาศด้วยการระเหยของน�้ำ หรือระบบ
อีแวป ที่ช่วยให้ประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่เนื้อ
ของที่ฟาร์มดีขึ้นเป็นอย่างมาก ไก่โตเร็วขึ้น
เพราะมีความเป็นอยูท่ ดี่ ี อากาศภายในเหมาะสม

• เก็บ การะเวก
แต่ ก ารประชุ ม ในครั้ ง นั้ น กลั บ เปลี่ ย นชี วิ ต
ป้าเก็บไปอย่างสิ้นเชิง เพราะผู้ใหญ่บ้านยัง
แจ้งเรือ่ งทีบ่ ริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด
(มหาชน) หรือซีพีเอฟ มีการขยายโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงไก่เนื้อแก่เกษตรกรรายย่อย
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เ กษตรกรได้ มี อ าชี พ และ
มีรายได้ที่ยั่งยืน เมื่อได้ยินเช่นนั้น ป้าเก็บ
รู้สึกสนใจในทันที เพราะเป็นสิ่งที่ตรงกับใจ
ที่คิดอยู่
“พอผูใ้ หญ่บอกเรือ่ งนีท้ งิ้ ท้ายในการ
ประชุม ป้าสนใจมากและอยากเป็นสมาชิก
โครงการเพราะมองว่าถ้าไม่เริ่มก็ไม่มีวันก้าว
เดินไปข้างหน้า จึงตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิก
โครงการทันที จากนั้นจึงสอบถามสัตวบาล
กับผู้เชี่ยวชาญของบริษัทว่าต้องเริ่มอย่างไร

ลงทุนแบบไหน การจัดการยุ่งยากหรือไม่ ซึ่ง
ทางบริษัทก็ให้ข้อมูลอย่างดี เริ่มตั้งแต่การ
ออกแบบ การก่อสร้าง หาแหล่งเงินทุนเพื่อ
ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ จนถึงแนะน�ำการเลี้ยง
อย่างเป็นระบบจนป้าท�ำเป็นทุกอย่าง” ป้าเก็บ
เล่า

ตลอด 18 ปี ที่ป้าเก็บตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่เนื้อกับซีพีเอฟ
ประสบความส�ำเร็จมาตลอด
เพราะบริษัทถ่ายทอดความรู้วิชาการใหม่ๆ ให้อย่างต่อเนื่อง
ตนเองก็หาความรู้และปรึกษากันกับเพื่อนเกษตรกรที่ช่วยเหลือกัน
ให้อาชีพนี้เติบโตไปได้อย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของการเลี้ยงไก่ก็มีหลักวิชาการที่ถูกต้องให้ได้เดินตาม
ที่ส�ำคัญคือไม่ต้องรับความเสี่ยงด้านตลาด
เพราะบริษัทท�ำหน้าที่เป็นตลาดรองรับผลผลิตแทนให้
กับไก่เนื้อ เมื่ออยู่สบายก็กินอาหารได้ดีตาม
มาตรฐาน อัตราเสียหายลดลงมากเมื่อเทียบ
กั บ ตอนเลี้ ย งไก่ ใ นโรงเรื อ นแบบเปิ ด การ
ปรับปรุงระบบการเลี้ยงครั้งนั้นช่วยให้ป้ามี
รายได้ที่ดีตามมา ป้าบอกว่าคิดถูกที่ตัดสินใจ
ลงทุนเพราะสิ่งที่ได้รับคืนมานั้นคุ้มค่ามาก
เพราะไก่เนื้อ 9,400 ตัว สร้างรายได้ให้กับ
ป้าเก็บและครอบครัวประมาณ 350,000480,000 บาทต่ อ ปี ท� ำ ให้ มี บ ้ า นและมี
ครอบครัวที่อบอุ่น ช่วยให้มีรายได้ส่งลูกๆ ทั้ง

ถูกต้องให้เราได้เดินตาม ทีส่ ำ� คัญคือไม่ตอ้ งรับ
ความเสี่ยงด้านตลาด เพราะเป็นแบบประกัน
ราคา บริษทั ท�ำหน้าทีเ่ ป็นตลาดรองรับผลผลิต
แทนให้ ซึ่งถ้าเลี้ยงเองขายเองก็จะเสี่ยงมาก
แล้วแต่ตลาด ปัจจุบนั ได้ขยายโครงการเพิม่ เติม
อีก 1 ฟาร์ม ให้กบั ลูกสาว เพือ่ เป็นอาชีพเลีย้ ง
ครอบครัว และกลายเป็นมรดกให้กบั ลูกหลาน
ได้ดแู ลต่อไป เรียกว่าการเลีย้ งไก่เนือ้ กับซีพเี อฟ
สร้างความสุขในชีวติ หลังเกษียณให้ปา้ ได้จริงๆ”
ป้าเก็บ กล่าวทิ้งท้าย

