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จากย่าน“สลัมคนจีน”  
มาสู่การใช้กีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั /21 มค.2556 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ   

 ประวตัิชีวิตจากค าบอกเลา่ของบคุคลตวัอยา่งซึง่วยัเด็กเติบโตมาในยา่นท่ีเป็นสลมัคนจีนของกรุงเทพฯ  
ในทา่มกลางวิกฤตชีวิตยคุหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ตอ่เนื่องยาวนานมาถึงการถกูไลรื่อ้สลมัคนจีน  เพื่อพฒันา
เป็นศนูย์การค้าสยาม ในปี พ.ศ.2507  เขาและบรรดาผองเพื่อนพี่น้องมีวิธีการ”จดัการ”กบัตวัเองอยา่งไรโดย
อาศยัการเลน่กีฬา  จนได้รับการยอมรับในสงัคมและสามารถตอ่ยอดไปถึงอาชีพการงานท่ีมัน่คงและหวน
กลบัมาพฒันากีฬาที่เขารักเพื่อเยาวชนไทยปัจจบุนั    
 

 ภมิูหลังวัยเด็กในย่าน “สลัมคนจีน”  ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณสยามสแควร์  
 ตัง้แตส่รุศกัดิ์จ าความได้ บิดามารดาตัง้บ้านเรือนอยูท่ี่จดุเลก็ ๆ จดุหนึง่ของบริเวณเวิง้กว้างขวางท่ีเป็น
ทรัพย์สนิของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (ปัจจบุนัคือบริเวณสยามสแควร์ ถนนพระรามที่ 1 ซึง่กินพืน้ท่ีมาถึงมา
บญุครอง ถนนพญาไทและตลาดสวนหลวง ถนนบรรทดัทอง) เหตทุี่เลอืกอยูท่ี“่พืน้ท่ีรกร้างไมไ่ด้ใช้ประโยชน์
อะไร”  แหง่นี ้เพราะคา่เช่าที่ดินราคาถกูมากคือเดือนละ 3 - 4 บาท (ตอนนัน้ทองค าบาทละไมน่า่จะเกิน 400 
บาท) สว่นใหญ่ก็จะเป็นบ้านห้องแถวง่ายๆ ชัน้เดียวขนาดกว้าง 4  ยาว 8 เมตร หลงัคามงุจาก หรือผู้มีฐานะบ้าง
ก็อาจปลกูเป็นแถวหลายๆ ห้องเพ่ือให้คนท่ีจนกวา่ได้เช่าตอ่ไป   ครอบครัวของสรุศกัดิ์ต้องอาศยัอยูใ่นห้องแคบๆ
ถึง 8 ชีวิต สภาพห้องแถวที่ขนาดไมส่อดคล้องกบัจ านวนสมาชิกในบ้าน ท าให้พอ่ต้องใช้บริเวณหน้าบ้านเป็นท่ี
นอนประจ า สว่นภายในบ้านต้องใช้ไม้กระดานตอ่ชัน้เป็นหิง้ขนาดใหญ่เพื่อให้ลกูชายทัง้สามคนปีนขึน้ไปนอน 
มารดาและลกูสาวอีก 3 คนต้องเบียดกนันอนข้างก่ีทอผ้า (ก่ีกระตกุ)   บางบ้านต้องพิงแคร่นอนไว้ข้างฝา เมื่อปิด
ประตนูอนแล้วจึงจะเอาแคร่ลงวางได้   ตอนนัน้แม้ในกรุงเทพฯ บ้านสว่นใหญ่ก็ยงัไมใ่ช้มุ้งลวด  การใช้มุ้งผ้า
โปร่งๆ กางจึงเลอืกพืน้ท่ีตรงไหนก็ได้   แตก่ารใช้หลงัคาจาก ท าให้อากาศไมสู่้ ร้อนนกั และสภาพกรุงเทพฯยคุนัน้
ก็ไมไ่ด้มีลกัษณะเป็น “ป่าคอนกรีต”อยา่งทกุวนันี ้เมื่อสรุศกัดิ์อายไุด้ราว 4-5 ขวบ และ 8-9 ขวบ  จ าได้วา่เกิด
ไฟไหม้ใหญ่ในสลมัคนจีนแหง่นี ้2 ครัง้  เป็นช่วงหลงัสงครามครัง้ที่ 2 ไมน่าน   
 ความขดัสนท าให้พี่ชายคนโตและตวัเขาได้เรียนหนงัสอืเพียงเลก็น้อย  เพราะต้องช่วยพอ่แมห่าราย
ได้มาจนุเจือครอบครัวอีกแรงหนึง่    บางครัง้ก็รับจ้างวดัผ้าที่ต้องใช้ก าลงัคนตวัใหญ่ล า่สนัแข็งแรง   อาศยัวา่สรุ
ศกัดิ์เป็นคนขยนัและยิม้แย้มแจ่มใส ใครใช้ให้ท าอะไรก็ท าโดยไมเ่ก่ียงงอน  บางครัง้ก็ช่วยญาติขายน า้เพ่ือแลก
ข้าวมือ้เย็น   สว่นเวลาปิดเทอมก็ไปช่วยญาติที่ปากน า้สง่หนงัสอืพิมพ์  อาศยักินอยูห่ลบันอนกบัญาติเพื่อไมใ่ห้
เป็นภาระคา่ใช้จ่ายของพอ่แม ่ อีกประการหนึง่คือไมรู้่จะอยูบ้่านสลมัโดยหายใจทิง้ไปวนัๆ ได้อยา่งไร 
 สรุศกัดิ์เลา่วา่ ความอตัคดัขาดแคลนในครอบครัวนัน้ถึงขนาดวา่ในเทศกาลตรุษจีนท่ีคนจีนจะต้องท า
พิธีเซน่ไหว้อยา่งเคร่งครัดนัน้ ครอบครัวสรุศกัดิ์ก็หาได้ท าเช่นนัน้ไม ่ ไมม่ีชดุใหมใ่ส ่ไมม่ีเงินแต๊ะเอีย   ไมม่ีอะไร
ทัง้นัน้   ความยากจนท าให้จ าเป็นต้องละทิง้จารีตประเพณีของบรรพบรุุษ อาชีพของพอ่คือรับจ้างรายวนัสดุแต่
ใครจะวา่จ้าง สว่นแมน่ัน้หารายได้อีกแรงหนึง่ด้วยการรับจ้างทอผ้าอยูก่บับ้าน เช่นเดียวกบัแมบ้่านชาวจีนละแวก
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นัน้ท่ีจะรับจ้างทอผ้าอยูท่ี่บ้าน ตรงตามลกัษณะที่เรียก “สลมัคนจีน” อยา่งครบถ้วน  การสิน้สดุของสลมัคน
จีน ก็ไมต่า่งจากสลมัสว่นใหญ่ในโลกคือการเกิดอคัคีภยั  ไมว่า่สาเหตนุัน้จะโดยประมาทหรือโดยตัง้ใจก็ตาม  
  
 น า้ข้าว  ส่วนหน่ึงที่ท าให้เป็นน า้ดีในท่ามกลางน า้คร า  
 “สลมัคนจีน”  คงเป็นค าท่ีสร้างแรงบนัดาลใจอยา่งเอกอใุห้สรุศกัดิ์ไมน้่อย   หากเราศกึษาหรือ
พิจารณาจากการท่ีในวยัเด็ก เขาชอบกินน า้ข้าวที่แมริ่นไว้หลงัจากเช็ดน า้แล้ว ในขณะที่พ่ีน้องคนอื่นๆ พากนั
ปฏิเสธ  ด้วยอานิสงส์ของน า้ข้าวที่กินทกุวนัท าให้มีร่างกายใหญ่โต แข็งแรงผิดพี่ผิดน้อง  เพื่อนๆ จึงเรียก “จอห์น
นี”่  ตามกระแสอเมริกนัจ๋าที่เร่ิมมาแรงในสงัคมไทยยคุนัน้   
 เพราะความที่เรียนสหคณุและทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนก็เป็นทีมเก่งทีมหนึง่ในเวลานัน้   การอยูใ่น
สลมัคนจีนจึงมีโอกาสได้เห็นกีฬาบาสบอ่ยครัง้ ทัง้ซ้อมทัง้แขง่  มีความรู้สึกรุนแรงว่าอยากเล่นบาสกับเขา
บ้าง   เมื่อเจริญวยัมาได้ 15 ปี นกับาสคนหนึง่ในทีมสหคณุช่ือตัง้กวง อายแุก่กวา่สรุศกัดิ์ 8 ปี ตัง้กวง เป็นลกู
เจ้าของโรงงานทอผ้าแถวนัน้   ก็ชวนให้เลน่บาส   อาจจะถือวา่บคุคลผู้ นีเ้ป็นผู้พลกิชะตาชีวิตของสรุศกัดิ์ ก็
เป็นได้  เพราะการเลน่บาสท าให้รู้จกัคนมากขึน้และเป็นการสร้างช่องทางท ามาหากินหลากอาชีพในเวลาตอ่มา 
ทัง้ที่ตอนแรกแมไ่มเ่ช่ือวา่จะได้ไปแขง่บาสท่ีตา่งประเทศในฐานะตวัแทนทีมชาติไทย เพราะบ้านอยูส่ลมักลวัลกู
ชายจะถกูหลอก ครัง้แรกนัง่รถไฟไปแขง่ท่ีสงิคโปร์ สรุศกัดิ์ท าหน้าท่ีเชิญธงชาติเข้าสนามอยา่งสมศกัดิ์ศรี   
นอกจากนีด้้วยคณุสมบตัิที่ออ่นน้อม หนกัเอาเบาสู้ไมเ่ก่ียงงาน กบัทัง้ชอบสงัเกต ชอบศกึษาเรียนรู้นอกระบบอยู่
เสมอ   โดยเฉพาะการเข้าร่วมทีมบาสเกตบอล ท าให้ชีวิตมีโอกาสโลดแลน่ไปอยา่งไมม่ีขอบเขต  ได้รู้จกัคุ้นเคย
คนในเคร่ืองแบบ เพราะเคยแขง่บาสกบัทีม จปร. ทีมต ารวจ ซึง่ตอ่มาก็ยงัได้คบหากนัอยูใ่นฐานะนายทหาร
นายต ารวจใหญ่ของบ้านเมือง   ปัจจบุนัสรุศกัดิ์มีธุรกิจสว่นตวัขนาดใหญ่ ฐานะมัน่คงและมัง่คัง่ท่ีสร้างจากล า
แข้งของตนเอง  และเมื่อบตุรชายส าเร็จการศกึษาก็ได้มอบหมายให้ท าหน้าที่แทน สว่นตนเองได้อทุิศแรงกาย
แรงใจและก าลงัทรัพย์ในการพฒันากีฬาโดยเฉพาะบาสเกตบอลที่เป็นปฐมเหตทุี่ท าให้ชีวิตรุ่งเรืองก้าวหน้า 
 สิง่ที่เราควรค้นหาค าตอบอีกประเด็นหนึง่คือ  เหตใุดชาวจีนจึงสนใจกีฬาอยา่งจริงๆ จงัๆ มากกวา่คน
ไทยในยคุสมยัเดียวกนันีห้รือยคุท่ีสรุศกัดิ์เป็นเยาวชนตามเร่ืองเลา่ข้างต้น  
 สาระตอ่ไปนีอ้าจจะเป็นค าตอบที่ท าให้เรารวมทัง้ผู้ เขียนได้ทบทวนตวัเองมากขึน้ 
  ใน พ.ศ.2475 นัน้ มีงานกีฬาสามคัคีโรงเรียนจีนในสยามประเทศที่ ก่อให้เกิดกระแสนิยมการกีฬา

ในหมู่ชนชาวจีนเมืองไทยขึน้อย่างสูง มีการจดัตัง้ทีมบาสเกตบอลและทีมวอลเลย์บอลกนัขึน้ดจุดอกเห็ดใน
ฤดฝูน  อาจกลา่วได้วา่ ประเทศจีนใช้กลยทุธ์ด้านการกีฬาสร้างความปรองดองระหวา่งชนชาวจีนท่ีตอนนัน้
กระจดัการะจายไปตัง้รกรากอยูใ่นหลายประเทศแล้ว   “แสดงวา่มาตรฐานบาสเกตบอลชายของสงัคมชนชาว
จีนในเมืองไทยยคุนัน้ ไลท่นัมาตรฐานระดบัชาติของเมืองจีน และนบัเป็นทีมอนัดบัหนึง่ในภมูิภาค อษุาคเนย์
ทีเดียว “ 
  กีฬา เป็นบอ่เกิดของสขุภาพกาย ใจ จิตวิญญาณที่แข็งแรง  นอกเหนือจากการได้รับการอบรมบม่
เพาะ ระเบียบวินยั ความอดทน ความขยนัขนัแข็ง การรู้จกับริหารจดัการเวลา  โดยเฉพาะในเวลานีท้ี่เยาวชนไทย
ตา่งถกูอบายมขุนานาประเภทกลุ้มรุมท าร้ายอยา่งตอ่เนื่อง การใช้กีฬาจึงนา่จะเป็นทางออกที่ดีทางหนึง่ของการ
แก้ปัญหานี ้นอกเหนือจากการใช้ก าลงัเจ้าหน้าที่ปราบปราม อนัเป็นแก้ปัญหาที่ปลายเหต ุ หากผู้ใหญ่ยงัไม่
สามารถหาพืน้ท่ีให้ลกูหลานของเราได้ท ากิจกรรมที่เขาเลอืกและไมเ่สยีหายตอ่ตนเองหรือคนรอบข้าง 
 ขอทิง้ค าพดูของสรุศกัดิ์เก่ียวกบัอนาคตของกีฬาบาสเกตบอลเพ่ือสงัคมดงันี ้  
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  “ความหวงัของผม ต้องการบาสให้เข้าสูท่กุจงัหวดั ทกุครอบครัว ... 
  ตา่งจงัหวดัมีคน 50 กวา่ล้านคน กรุงเทพฯมีแค ่10 ล้านคน 
  ท าไมเราให้ความสขุแคค่นกรุงเทพฯ ท าไมไมเ่อาบาสไปถึงตา่งจงัหวดั เราท าได้  
  ผู้บริหารท าได้ ถ้าอยา่หวงัผลประโยชน์ก็ท าได้ ....ไมต้่องมาแขง่ถึงกรุงเทพฯ   
  คา่ใช้จ่ายมนัสงู แขง่กนัเองก่อน แล้วคดัเข้าภาค แล้วถึงมาแขง่ที่กรุงเทพฯ  อีก  
  อยา่งหนึง่คือให้ครอบครัวพาเด็ก ๆมาเลน่บาสโดยไมต้่องเสยีคา่ใช้จ่าย ผมท า      
  คลนิิกบาส ส าหรับเด็กอาย ุ10-14 ปี เอาแป้นบาสระดบัเตีย้ตามกติกาสากล  

  เอาลกูบาสลกูเลก็ ขนาดเบอร์ 5 มีรอยนิว้สอนวิธีจบัลกูบาสอยา่งถกูวิธี เตรียมไว้ 
  ให้ ให้พอ่แมไ่ปสมคัรให้ลกู สามารถมายืมลกูบาสไปเลน่โดยไมต้่องเสยีตงัค์... ” 
      (มติชนรายวนั, 18 พฤษภาคม 2554 หน้า 18)  

 ความคิดเห็นเร่ืองกีฬาบาสเกตบอลกบัการบริหารจดัการ ตามค าพดูของสรุศกัดิ์  ลกูจีนในดงสลมัท่ี
ปัจจบุนัฐานะมัง่คัง่และมัน่คงด้วยสขุภาพท่ีดีในวยั 72  และยงัมีโอกาสได้แสดงความกตญัํตูอ่มารดาวยั 93 ปี 
ที่ครัง้หนึง่เคยปฏิเสธกีฬาบาสเกตบอลที่ลกูชายรักดงัดวงใจ  
  “ ...คนชอบคิดคร่ึงเดียว แล้วเป็นข้าราชการ จึงไมค่อ่ยท าเต็มที ่ 
  ถ้าขาดทนุ คิดใหม ่ชตูผิด ชตูใหม่  เลน่บาส เกมส์ไว ใช้สมอง และต้องเลน่  
  เป็นทีม  อยากเห็นราชการเอาบาสใสใ่นหลกัสตูรโรงเรียนกีฬา  เพราะใช้พืน้ท่ีน้อย  
  ลงทนุไมม่าก...ตวัผมไมช่อบท าบญุ ชอบสร้างคนมากกวา่ ชอบท าแบบเห็นๆ และ 
  ท า  ในสิง่ที่คนอื่นไมท่ า   ให้ ในสิง่ที่คนขาดแคลน  ...”  
      (สมัภาษณ์,2 มิถนุายน 2554)   

 
ข้อมูลประกอบการเขียน 

กรรณิการ์ ตนัประเสริฐ (บรรณาธิการ) 2545  ป่อเต็กตึ๊ง บนเส้นทางประวัติศาสตร์สังคมไทย พิฆเณศ พริน้
 ติง้ เซนเตอร์ สนพ.มติชน,  
มติชนรายวัน คอลมัน์อาทิตย์สขุสรรค์ “จากเด็กสลมัสูน่ายกบาส จอห์นน่ี สรุศกัดิ์ ชินวงศ์วฒันา”
 อาทิตย์ 15 พฤษภาคม 2554 หน้า 18  

ปนดัดา เลศิล า้อ าไพ บรรณาธิการแปล 60 ปีโพ้นทะเล โดยอูจี๋เ้ยียะ โพสต์บคุส์ 2553 
เศรษฐพงษ์ จงสงวน “ผู้หญิงของผม” ในหนงัสอื ลูกจีนหลานมอญในกรุงสยาม, 2547 สนพ. สารคดี. 
สรุศกัดิ์ ชินวงศ์วฒันา จารึกต านานบาสเกตบอลไทย  สิง่พิมพ์ ไมบ่อกสถานท่ีและปีพิมพ์ 

แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั  “ต านานเร่ืองก่ีกระตกุกบัคนจีนในเมืองไทย” วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 22 ฉบบัท่ี 1 
 (มกราคม-มีนาคม 2539) หน้า 35-42  

 

 

  


