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จากย่ าน“สลัมคนจีน”
มาสู่การใช้ กีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั /21 มค.2556
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
ประวัติชีวิตจากคาบอกเล่าของบุคคลตัวอย่างซึง่ วัยเด็กเติบโตมาในย่านที่เป็ นสลัมคนจีนของกรุงเทพฯ
ในท่ามกลางวิกฤตชีวิตยุคหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ต่อเนื่องยาวนานมาถึงการถูกไล่รือ้ สลัมคนจีน เพื่อพัฒนา
เป็ นศูนย์การค้ าสยาม ในปี พ.ศ.2507 เขาและบรรดาผองเพื่อนพี่น้องมีวิธีการ”จัดการ”กับตัวเองอย่างไรโดย
อาศัยการเล่นกีฬา จนได้ รับการยอมรับในสังคมและสามารถต่อยอดไปถึงอาชีพการงานที่มนั่ คงและหวน
กลับมาพัฒนากีฬาที่เขารักเพื่อเยาวชนไทยปั จจุบนั
ภูมิหลังวัยเด็กในย่ าน “สลัมคนจีน” ซึ่งปั จจุบันคือบริเวณสยามสแควร์
ตังแต่
้ สรุ ศักดิ์จาความได้ บิดามารดาตังบ้
้ านเรื อนอยูท่ ี่จดุ เล็ก ๆ จุดหนึง่ ของบริ เวณเวิ ้งกว้ างขวางที่เป็ น
ทรัพย์สนิ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปั จจุบนั คือบริ เวณสยามสแควร์ ถนนพระรามที่ 1 ซึง่ กินพื ้นที่มาถึงมา
บุญครอง ถนนพญาไทและตลาดสวนหลวง ถนนบรรทัดทอง) เหตุที่เลือกอยูท่ “ี่ พื ้นที่รกร้ างไม่ได้ ใช้ ประโยชน์
อะไร” แห่งนี ้ เพราะค่าเช่าที่ดินราคาถูกมากคือเดือนละ 3 - 4 บาท (ตอนนันทองค
้
าบาทละไม่นา่ จะเกิน 400
บาท) ส่วนใหญ่ก็จะเป็ นบ้ านห้ องแถวง่ายๆ ชันเดี
้ ยวขนาดกว้ าง 4 ยาว 8 เมตร หลังคามุงจาก หรื อผู้มีฐานะบ้ าง
ก็อาจปลูกเป็ นแถวหลายๆ ห้ องเพื่อให้ คนที่จนกว่าได้ เช่าต่อไป ครอบครัวของสุรศักดิ์ต้องอาศัยอยูใ่ นห้ องแคบๆ
ถึง 8 ชีวิต สภาพห้ องแถวที่ขนาดไม่สอดคล้ องกับจานวนสมาชิกในบ้ าน ทาให้ พอ่ ต้ องใช้ บริ เวณหน้ าบ้ านเป็ นที่
นอนประจา ส่วนภายในบ้ านต้ องใช้ ไม้ กระดานต่อชันเป็
้ นหิ ้งขนาดใหญ่เพื่อให้ ลกู ชายทังสามคนปี
้
นขึ ้นไปนอน
มารดาและลูกสาวอีก 3 คนต้ องเบียดกันนอนข้ างกี่ทอผ้ า (กี่กระตุก) บางบ้ านต้ องพิงแคร่นอนไว้ ข้างฝา เมื่อปิ ด
ประตูนอนแล้ วจึงจะเอาแคร่ลงวางได้ ตอนนันแม้
้ ในกรุงเทพฯ บ้ านส่วนใหญ่ก็ยงั ไม่ใช้ ม้ งุ ลวด การใช้ ม้ งุ ผ้ า
โปร่งๆ กางจึงเลือกพื ้นที่ตรงไหนก็ได้ แต่การใช้ หลังคาจาก ทาให้ อากาศไม่ส้ รู ้ อนนัก และสภาพกรุงเทพฯยุคนัน้
ก็ไม่ได้ มีลกั ษณะเป็ น “ป่ าคอนกรี ต”อย่างทุกวันนี ้ เมื่อสุรศักดิ์อายุได้ ราว 4-5 ขวบ และ 8-9 ขวบ จาได้ วา่ เกิด
ไฟไหม้ ใหญ่ในสลัมคนจีนแห่งนี ้ 2 ครัง้ เป็ นช่วงหลังสงครามครัง้ ที่ 2 ไม่นาน
ความขัดสนทาให้ พี่ชายคนโตและตัวเขาได้ เรี ยนหนังสือเพียงเล็กน้ อย เพราะต้ องช่วยพ่อแม่หาราย
ได้ มาจุนเจือครอบครัวอีกแรงหนึง่ บางครัง้ ก็รับจ้ างวัดผ้ าที่ต้องใช้ กาลังคนตัวใหญ่ลา่ สันแข็งแรง อาศัยว่าสุร
ศักดิ์เป็ นคนขยันและยิ ้มแย้ มแจ่มใส ใครใช้ ให้ ทาอะไรก็ทาโดยไม่เกี่ยงงอน บางครัง้ ก็ช่วยญาติขายน ้าเพื่อแลก
ข้ าวมื ้อเย็น ส่วนเวลาปิ ดเทอมก็ไปช่วยญาติที่ปากน ้าส่งหนังสือพิมพ์ อาศัยกินอยูห่ ลับนอนกับญาติเพื่อไม่ให้
เป็ นภาระค่าใช้ จ่ายของพ่อแม่ อีกประการหนึง่ คือไม่ร้ ูจะอยูบ่ ้ านสลัมโดยหายใจทิ ้งไปวันๆ ได้ อย่างไร
สุรศักดิ์เล่าว่า ความอัตคัดขาดแคลนในครอบครัวนันถึ
้ งขนาดว่าในเทศกาลตรุษจีนที่คนจีนจะต้ องทา
พิธีเซ่นไหว้ อย่างเคร่งครัดนัน้ ครอบครัวสุรศักดิ์ก็หาได้ ทาเช่นนันไม่
้ ไม่มีชดุ ใหม่ใส่ ไม่มีเงินแต๊ ะเอีย ไม่มีอะไร
ทังนั
้ น้ ความยากจนทาให้ จาเป็ นต้ องละทิ ้งจารี ตประเพณีของบรรพบุรุษ อาชีพของพ่อคือรับจ้ างรายวันสุดแต่
ใครจะว่าจ้ าง ส่วนแม่นนหารายได้
ั้
อีกแรงหนึง่ ด้ วยการรับจ้ างทอผ้ าอยูก่ บั บ้ าน เช่นเดียวกับแม่บ้านชาวจีนละแวก
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นันที
้ ่จะรับจ้ างทอผ้ าอยูท่ ี่บ้าน ตรงตามลักษณะที่เรี ยก “สลัมคนจีน” อย่างครบถ้ วน การสิ ้นสุดของสลัมคน
จีน ก็ไม่ตา่ งจากสลัมส่วนใหญ่ในโลกคือการเกิดอัคคีภยั ไม่วา่ สาเหตุนนจะโดยประมาทหรื
ั้
อโดยตังใจก็
้ ตาม
นา้ ข้ าว

ส่ วนหนึ่งที่ทาให้ เป็ นนา้ ดีในท่ ามกลางนา้ ครา
“สลัมคนจีน” คงเป็ นคาที่สร้ างแรงบันดาลใจอย่างเอกอุให้ สรุ ศักดิ์ไม่น้อย หากเราศึกษาหรื อ
พิจารณาจากการที่ในวัยเด็ก เขาชอบกินน ้าข้ าวที่แม่รินไว้ หลังจากเช็ดน ้าแล้ ว ในขณะที่พี่น้องคนอื่นๆ พากัน
ปฏิเสธ ด้ วยอานิสงส์ของน ้าข้ าวที่กินทุกวันทาให้ มีร่างกายใหญ่โต แข็งแรงผิดพี่ผิดน้ อง เพื่อนๆ จึงเรี ยก “จอห์น
นี”่ ตามกระแสอเมริ กนั จ๋าที่เริ่ มมาแรงในสังคมไทยยุคนัน้
เพราะความที่เรี ยนสหคุณและทีมบาสเกตบอลของโรงเรี ยนก็เป็ นทีมเก่งทีมหนึง่ ในเวลานัน้ การอยูใ่ น
สลัมคนจีนจึงมีโอกาสได้ เห็นกีฬาบาสบ่อยครัง้ ทังซ้
้ อมทังแข่
้ ง มีความรู้สึกรุ นแรงว่ าอยากเล่ นบาสกับเขา
บ้ าง เมื่อเจริ ญวัยมาได้ 15 ปี นักบาสคนหนึง่ ในทีมสหคุณชื่อตังกวง
้ อายุแก่กว่าสุรศักดิ์ 8 ปี ตังกวง
้ เป็ นลูก
เจ้ าของโรงงานทอผ้ าแถวนัน้ ก็ชวนให้ เล่นบาส อาจจะถือว่าบุคคลผู้นี ้เป็ นผู้พลิกชะตาชีวิตของสุรศักดิ์ ก็
เป็ นได้ เพราะการเล่นบาสทาให้ ร้ ูจกั คนมากขึ ้นและเป็ นการสร้ างช่องทางทามาหากินหลากอาชีพในเวลาต่อมา
ทังที
้ ่ตอนแรกแม่ไม่เชื่อว่าจะได้ ไปแข่งบาสที่ตา่ งประเทศในฐานะตัวแทนทีมชาติไทย เพราะบ้ านอยูส่ ลัมกลัวลูก
ชายจะถูกหลอก ครัง้ แรกนัง่ รถไฟไปแข่งที่สงิ คโปร์ สุรศักดิ์ทาหน้ าที่เชิญธงชาติเข้ าสนามอย่างสมศักดิ์ศรี
นอกจากนี ้ด้ วยคุณสมบัติที่ออ่ นน้ อม หนักเอาเบาสู้ไม่เกี่ยงงาน กับทังชอบสั
้
งเกต ชอบศึกษาเรี ยนรู้นอกระบบอยู่
เสมอ โดยเฉพาะการเข้ าร่วมทีมบาสเกตบอล ทาให้ ชีวิตมีโอกาสโลดแล่นไปอย่างไม่มีขอบเขต ได้ ร้ ูจกั คุ้นเคย
คนในเครื่ องแบบ เพราะเคยแข่งบาสกับทีม จปร. ทีมตารวจ ซึง่ ต่อมาก็ยงั ได้ คบหากันอยูใ่ นฐานะนายทหาร
นายตารวจใหญ่ของบ้ านเมือง ปั จจุบนั สุรศักดิ์มีธุรกิจส่วนตัวขนาดใหญ่ ฐานะมัน่ คงและมัง่ คัง่ ที่สร้ างจากลา
แข้ งของตนเอง และเมื่อบุตรชายสาเร็ จการศึกษาก็ได้ มอบหมายให้ ทาหน้ าที่แทน ส่วนตนเองได้ อทุ ิศแรงกาย
แรงใจและกาลังทรัพย์ในการพัฒนากีฬาโดยเฉพาะบาสเกตบอลที่เป็ นปฐมเหตุที่ทาให้ ชีวิตรุ่งเรื องก้ าวหน้ า
สิง่ ที่เราควรค้ นหาคาตอบอีกประเด็นหนึง่ คือ เหตุใดชาวจีนจึงสนใจกีฬาอย่างจริ งๆ จังๆ มากกว่าคน
ไทยในยุคสมัยเดียวกันนี ้หรื อยุคที่สรุ ศักดิ์เป็ นเยาวชนตามเรื่ องเล่าข้ างต้ น
สาระต่อไปนี ้อาจจะเป็ นคาตอบที่ทาให้ เรารวมทังผู
้ ้ เขียนได้ ทบทวนตัวเองมากขึ ้น
ใน พ.ศ.2475 นัน้ มีงานกีฬาสามัคคีโรงเรี ยนจีนในสยามประเทศที่
ก่ อให้ เกิดกระแสนิยมการกีฬา
ในหมู่ชนชาวจีนเมืองไทยขึน้ อย่ างสูง มีการจัดตังที
้ มบาสเกตบอลและทีมวอลเลย์บอลกันขึ ้นดุจดอกเห็ดใน
ฤดูฝน อาจกล่าวได้ วา่ ประเทศจีนใช้ กลยุทธ์ด้านการกีฬาสร้ างความปรองดองระหว่างชนชาวจีนที่ตอนนัน้
กระจัดการะจายไปตังรกรากอยู
้
ใ่ นหลายประเทศแล้ ว “แสดงว่ามาตรฐานบาสเกตบอลชายของสังคมชนชาว
จีนในเมืองไทยยุคนัน้ ไล่ทนั มาตรฐานระดับชาติของเมืองจีน และนับเป็ นทีมอันดับหนึง่ ในภูมิภาค อุษาคเนย์
ทีเดียว “
กีฬา เป็ นบ่อเกิดของสุขภาพกาย ใจ จิตวิญญาณที่แข็งแรง นอกเหนือจากการได้ รับการอบรมบ่ม
เพาะ ระเบียบวินยั ความอดทน ความขยันขันแข็ง การรู้จกั บริ หารจัดการเวลา โดยเฉพาะในเวลานี ้ที่เยาวชนไทย
ต่างถูกอบายมุขนานาประเภทกลุ้มรุมทาร้ ายอย่างต่อเนื่อง การใช้ กีฬาจึงน่าจะเป็ นทางออกที่ดีทางหนึง่ ของการ
แก้ ปัญหานี ้ นอกเหนือจากการใช้ กาลังเจ้ าหน้ าที่ปราบปราม อันเป็ นแก้ ปัญหาที่ปลายเหตุ หากผู้ใหญ่ยงั ไม่
สามารถหาพื ้นที่ให้ ลกู หลานของเราได้ ทากิจกรรมที่เขาเลือกและไม่เสียหายต่อตนเองหรื อคนรอบข้ าง
ขอทิ ้งคาพูดของสุรศักดิ์เกี่ยวกับอนาคตของกีฬาบาสเกตบอลเพื่อสังคมดังนี ้
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“ความหวังของผม ต้ องการบาสให้ เข้ าสูท่ กุ จังหวัด ทุกครอบครัว ...
ต่างจังหวัดมีคน 50 กว่าล้ านคน กรุงเทพฯมีแค่ 10 ล้ านคน
ทาไมเราให้ ความสุขแค่คนกรุงเทพฯ ทาไมไม่เอาบาสไปถึงต่างจังหวัด เราทาได้
ผู้บริ หารทาได้ ถ้ าอย่าหวังผลประโยชน์ก็ทาได้ ....ไม่ต้องมาแข่งถึงกรุงเทพฯ
ค่าใช้ จ่ายมันสูง แข่งกันเองก่อน แล้ วคัดเข้ าภาค แล้ วถึงมาแข่งที่กรุงเทพฯ อีก
อย่างหนึง่ คือให้ ครอบครัวพาเด็ก ๆมาเล่นบาสโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย ผมทา
คลินิกบาส สาหรับเด็กอายุ 10-14 ปี เอาแป้นบาสระดับเตี ้ยตามกติกาสากล
เอาลูกบาสลูกเล็ก ขนาดเบอร์ 5 มีรอยนิ ้วสอนวิธีจบั ลูกบาสอย่างถูกวิธี เตรี ยมไว้
ให้ ให้ พอ่ แม่ไปสมัครให้ ลกู สามารถมายืมลูกบาสไปเล่นโดยไม่ต้องเสียตังค์ ...
”
(มติชนรายวัน, 18 พฤษภาคม 2554 หน้ า 18)
ความคิดเห็นเรื่ องกีฬาบาสเกตบอลกับการบริ หารจัดการ ตามคาพูดของสุรศักดิ์ ลูกจีนในดงสลัมที่
ปั จจุบนั ฐานะมัง่ คัง่ และมัน่ คงด้ วยสุขภาพที่ดีในวัย 72 และยังมีโอกาสได้ แสดงความกตัญํูตอ่ มารดาวัย 93 ปี
ที่ครัง้ หนึง่ เคยปฏิเสธกีฬาบาสเกตบอลที่ลกู ชายรักดังดวงใจ
“ ...คนชอบคิดครึ่งเดียว แล้ วเป็ นข้ าราชการ จึงไม่คอ่ ยทาเต็มที่
ถ้ าขาดทุน คิดใหม่ ชูตผิด ชูตใหม่
เล่นบาส เกมส์ไว ใช้ สมอง และต้ องเล่น
เป็ นทีม อยากเห็นราชการเอาบาสใส่ในหลักสูตรโรงเรี ยนกีฬา
เพราะใช้ พื ้นที่น้อย
ลงทุนไม่มาก...ตัวผมไม่ชอบทาบุญ ชอบสร้ างคนมากกว่า ชอบทาแบบเห็นๆ และ
ทา ในสิง่ ที่คนอื่นไม่ทา ให้ ในสิง่ ที่คนขาดแคลน
...”
(สัมภาษณ์,2 มิถนุ ายน 2554)
ข้ อมูลประกอบการเขียน
กรรณิการ์ ตันประเสริ ฐ (บรรณาธิการ) 2545 ป่ อเต็กตึ๊ง บนเส้ นทางประวัติศาสตร์ สังคมไทย พิฆเณศ พริ น้
ติ ้ง เซนเตอร์ สนพ.มติชน,
มติชนรายวัน คอลัมน์อาทิตย์สขุ สรรค์ “จากเด็กสลัมสูน่ ายกบาส จอห์นนี่ สุรศักดิ์ ชินวงศ์วฒ
ั นา”
อาทิตย์ 15 พฤษภาคม 2554 หน้ า 18
ปนัดดา เลิศล ้าอาไพ บรรณาธิการแปล 60 ปี โพ้ นทะเล โดยอูจ๋ ี ้เยียะ โพสต์บคุ ส์ 2553
เศรษฐพงษ์ จงสงวน “ผู้หญิงของผม” ในหนังสือ ลูกจีนหลานมอญในกรุ งสยาม, 2547 สนพ. สารคดี.
สุรศักดิ์ ชินวงศ์วฒ
ั นา จารึกตานานบาสเกตบอลไทย สิง่ พิมพ์ ไม่บอกสถานที่และปี พิมพ์
แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั “ตานานเรื่ องกี่กระตุกกับคนจีนในเมืองไทย” วารสารเมืองโบราณ ปี ที่ 22 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มีนาคม 2539) หน้ า 35-42

