
ไก่ด ำi  เปล่ียนชีวิต 
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“โอกาสเลก็ๆ ในวนันี้ ส าหรบัผมเป็นการสร้างความฝันอนัยิง่ใหญ่ ใหผ้มมกี าลงัใจทีจ่ะสานฝันใหเ้ป็นจรงิ
ในอนาคต” 

นายสุรพงษ์  แซ่ถุง อายุ 24 ปี  เกิดวนัที่ 1 มกราคม 2540 ไม่มบีตัรประชาชน ถือบตัรสชีมพูii  
มพีีน่้องทัง้หมด 7 คน ตนเป็นคนที ่5 ปัจจุบนัแต่งงานและมลีูกสาว 1 คน อยู่หมู่บา้นพนาสวรรค ์ ต าบล
แม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย เขาไดร้บัศกึษาถงึแค่มธัยมตอนต้น ดว้ยสาเหตุที่บ้าน
มฐีานะยากจนและมพีี่น้องหลายคนพ่อแม่ไม่สามารถส่งเสยีให้เรียนได้จึงออกมาท างาน เป็นกรรมกร
ก่อสรา้งและเดก็เสริฟ์ตามรา้นอาหาร  

สุรพงษ์อาศยัอยู่ในจงัหวดัเชียงราย ซึ่งตัง้อยู่เหนือสุดของประเทศไทย ติดชายแดนประเทศ
เมยีนมาและสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบนัมกีลุ่มชาติพนัธุ์ดัง้เดิมที่อาศยัท ากินบน
พื้นที่สูงจ านวน 9 กลุ่มชาติพนัธุ์ กระจายตวัอยู่ใน 20 จงัหวดัทัว่ประเทศไทย (Bangkok Post, 2020iii) 
ตามรายงานในปี พ.ศ. 2563 ยงัมบีุคคลไรส้ญัชาตจิ านวน 480,000 คนทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนกบัรฐับาล
เพื่อยื่นขอสญัชาติไทย ซึ่งบุคคลไร้สญัชาติเหล่านี้มกัเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ที่อาศยัอยู่บนพื้นที่สูงและไม่มี
บัตรแสดงสถานะ (UNHCR, 2021 iv). ซึ่งพวกเขาเหล่านี้สามารถเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาและ

สาธารณสุข แต่ไม่มสีทิธถิอืครองทีด่นิ หรอืแมแ้ต่การเดนิทางออกนอกพืน้ที ่(TODAY, 2018v). 

สุรพงษ์  ไม่มบีตัรประชาชน จึงมขี้อจ ากดัในการออกนอกพื้นที่ ท าได้เพยีงงานก่อสร้างและ
รบัจา้งทัว่ไปกบัผูร้บัเหมาในพืน้ที่ดอยแม่สลอง เพื่อเป็นรายไดม้าจุนเจอืครอบครวั แมจ้ะมทีกัษะในงาน
ช่าง ทัง้งานปูน งานไม้ แต่ด้วยไม่มบีตัรประชาชน จึงท าให้ไม่สามารถหางานท าในเมอืงได ้ พอมาเจอ



สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ส่งผลใหเ้ขาขาดรายได้ทัง้หมดทนัที จากทีเ่คยมรีายได ้วนัละ 
400 บาททีเ่ป็นค่าแรงงานก่อสร้าง ทุกวนันี้บางวนัไม่มรีายได้เข้าบ้านเลย อกีทัง้ยงัไม่ไดร้บัการเยยีวยา
ใดๆ ตามมาตรการของรฐัเพราะไม่มบีตัรประชาชน ทุกวนันี้ยงัมรีายจ่ายทีต้่องรบัผดิชอบอย่างค่าอาหาร 
ท าใหบ้างครัง้ต้องหยบิยมืเพื่อนบา้นและญาตมิาประทงัชวีติ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการได้รบัคดัเลือกจากคณะกรรมการชุมชนให้ได้รบัการช่วยเหลือจากโครงการเสริมสรา้ง
ศกัยภาพกลุ่มคนไรส้ญัชาติที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ฯ ด าเนินการโดยมูลนิธิพฒันา
ชุมชนและเขตภูเขา โครงการดงักล่าวเป็นหนึ่งใน 24 โครงการระยะสัน้ ภายใต้โครงการ “การเสรมิสร้าง
การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจสงัคม ความมัน่คงของมนุษย์และการฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติใน ประเทศไทยใน
บรบิทของการระบาดใหญ่ของ COVID-19" เพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะไม่มใีครถูกทิ้งไวข้า้งหลงัและปกป้องความ
คบืหน้าเพื่อน าไปสู่เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยนืทีโ่ครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย
ไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณจากรฐับาลญี่ปุ่น 

สุรพงษ์  เข้าร่วมโครงการดงักล่าว โดยได้รับการอบรมการท าเกษตรแบบใหม่ และการท า
เกษตรแบบผสมผสาน ทีป่ระหยดัน ้าและพืน้ที ่  ในเบื้องต้น เขามคีวามสนใจทีจ่ะเลี้ยงไก่พนัธุ์กระดูกด า
หรือไก่ด า โครงการจึงจดัซื้อไก่ด าที่มอียู่ในชุมชนมาให้เลี้ยง สาเหตุที่เลือกไก่ด าเพราะเลี้ยงง่าย โตไว 
บริโภคในครวัเรือน เป็นที่ต้องการในตลาด และขายได้ราคาดี ราคาขายกิโลกรมัละ 200 บาทขึ้นไป  



นอกจากนี้งบประมาณทีโ่ครงการสนับสนุน เขาไดน้ ามาท าคอกไก่ และจดัซื้อไก่ จ านวน 20 ตวั เขาเชื่อ
ว่าเกษตรเป็นอาชพีทีม่ ัน่คงในระยะยาว เพราะวนัหนึ่งเขาอาจจะรบัจา้งท างานก่อสรา้งไม่ไหว ถ้าไม่มคีน
จ้างก็ไม่มรีายได ้แต่ถ้าท าเกษตร เราก็มกีินทุกวนั มอีาหารในครอบครวัและมรีายได้ด้วย   เขามคีวาม
สนใจในการมาเรยีนรูก้ารท าเกษตรแบบนวตักรรมร่วมกบัทางโครงการฯ  และไดร้บัคดัเลอืกในฐานะคน
รุ่นใหม่ให้เป็นคณะท างานโครงการฯ และเป็นหวัหน้ากลุ่มเยาวชนมาร่วมพฒันาศูนย์เรียนรูน้วตักรรม
เกษตรบนพื้นที่สูง ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมของโครงการด้วย  สุรพงษ์และเยาวชนจากชุมชนอื่นๆ ได้มา
ร่วมกนัพฒันาศูนยเ์รียนรู้  เพราะอยากเรียนรู้และลงมอืปฏิบตัิจะท าให้เขากบัเพื่อนๆ มทีางเลือกใหม่ๆ 
ในการมอีาชพีในอนาคต  

ตอนนี้เขาเลี้ยงไก่มาแล้ว 2 เดือนสามารถเพิม่จ านวนจาก 20 ตวัเป็น 50 ตวั  หลงัจากนี้เขา
วางแผนว่าจะให้มไีก่หมุนเวียนเพื่อขาย จ านวนเดือนละ 30 ตวั ๆ ละ 300 บาท  โดยคาดว่ารายได้ต่อ
เดอืนจะเพิม่ขึน้ ประมาณ 8,000 - 9,000 บาท ต่อเดอืน และหลงัจบโครงการ เขาวางแผนทีจ่ะต่อยอดท า
ฟาร์มไก่ด าเป็นธุรกจิ โดยจะสรา้งคอกไก่และเพิม่จ านวนไก่ ให้ได้มากกว่า 300  ตวั โดยการเลี้ยงจะใช้
อาหารจากข้าวโพดที่ปลูกเองและรบัซื้อในชุมชนราคาถูกมาผสมกบัอาหารตลาดท าให้ต้นทุนต ่า และมี
การเลี้ยงแบบปล่อยในสวนกาแฟ เป็นระบบเลี้ยงแบบเปิดซึ่งช่วยเพิม่รายได้ใหม้ากขึน้ อนาคตกอ็ยากจะ
หาวธิแีปรรูปไก่ด าเพื่อขายนอกพืน้ทีด่้วย และคาดหวงัว่าจะเพิม่รายได้ทีม่ ัน่คงให้เขาและครอบครัวโดย
ไม่ต้องไปรบัจา้งอกี   

 

 

 

 

 

 

 

สุรพงษ์  กล่าวว่า “ผมฝันอยากเลี้ยงไก่ด า ที่ผ่านมาไม่มต้ีนทุนในการจดัซื้อ การที่มโีครงการฯ 
เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือผมในครัง้นี้  ท าให้ผมได้เริ่มต้นอาชีพเลี้ยงไก่ด า และมกี าลงัใจ มคีวามฝันที่
อยากพฒันาอาชีพตัวเอง ผมอยากมฟีาร์มไก่ด าในพื้นที่แม่สลอง และผมก็เชื่อมัน่ว่าจากจุดเล็กๆ ที่
เริ่มต้นท าในวนันี้จะขยายใหญ่ขึ้นในวนัข้างหน้า สร้างความฝันของผมเป็นจริง และผมก็ต้องท าให้ได”้ 
แมจ้ะล าบากและเหน็ดเหนื่อย ไม่ไดร้บัสทิธใิด ๆ เหมอืนคนอื่น แต่เขากเ็ขม้แขง็และใหก้ าลงัใจกบัตวัเอง



เสมอ  สุรพงษ์กล่าวว่า “ถ้าเราไม่ขี้เกียจ มคีวามขยนัสู้งาน มคีวามพยายามอดทน  มคีวามสุขและมี
ความเขา้ใจกบัสิง่ทีเ่รามแีละทีเ่ราเป็น เรากจ็ะมชีวีติทีด่ขีึน้ไดใ้นอนาคต ผมจงึอดทนขยนัสูง้านมาตลอด” 

 
i ไก่ดำ เป็นไกท่ี่ได้รับความนิยมทั้งจากคนไทยและนักทอ่งเที่ยว โดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือและภาคกลาง เดิมทีเป็นไก่
พ้ืนเมืองของประเทศจีนที่ถูกนำมาเพาะเล้ียงในประเทศไทย เม่ือมีความต้องการมากราคาจึงสูงกว่าไก่ชนิดอื่นๆ 
ii บัตรสีชมพู หรือบัตรประจำตัวสีชมพูสำหรับชาวต่างชาติ คือบัตรประจำตัวระบุตัวตนอย่างเป็นทางการของบุคคลไร้ 
สัญชาติไทยที่อาศัยอยูป่ระเทศไทย มีช่ือเป็นภาษาไทยและหมายเลขบัตรประจำตัว เป็นเอกสาร ทะเบียนราษฎรอีก ประเภทหน่ึง 
ที่นายทะเบียนออกให้กับคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย เพ่ือเป็นหลักฐานสำหรับใช้แสดงตนเพ่ือการพิสูจน์ยืนยัน ตัวบุคคล 

 
iii How to help the elderly and stateless. Bangkok Post. 2020. https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1994411/how-
to-help-the-elderly-and-stateless 
iv ‘I felt like I was being reborn’. UNHCR. 2021.  
https://www.unhcr.org/news/stories/2021/6/60bdcfde4/i-felt-like-i-was-being-reborn.html 
v Stateless in Chiang Rai, but armed with a dream. TODAY. 2018. https://www.todayonline.com/world/stateless-chiang-rai-
armed-dream  


