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บิ๊กสุของผม
รังสรรค ธนะพรพันธุ
นับเปนเวลาเกือบ 27 ปแลวที่ผมรูจักบิ๊กสุ แมจนบัดนี้ ผมยังรูสึกอยูเสมอ
ถึงเกียรติทไี่ ดรบั จากการที่ไดรูจักทานผูนี้ ชวงเวลา 27 ปที่ผานมานี้เปนชวงที่ผมมีกําไรแหงชีวิต
ทําไมผมจึงไดกําไรแหงชีวิต? ก็เพราะบิก๊ สุเปนคนมีคุณธรรม คุณธรรมของบิ๊กสุ
อยูที่การเคารพศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยของผูอื่น บิ๊กสุไมเคยเห็นผูอื่นตํ่าตอยกวาตน และ
ไมเคยเห็นวา เซลสแมนมีความเปนมนุษยนอยกวานายพล ดวยเหตุดังนั้น บิก๊ สุจึงเห็นอกเห็นใจ
กลุม ชนผูเ สียเปรียบในสังคม และเรียกรองใหรัฐชวยเหลือเกื้อกูลกลุมชนเหลานี้ บิก๊ สุมักจะภาวนา
และแผเมตตาแกประชาชนผูอดอยากหิวโหย และรํ่ารองใฝหาความเปนธรรมในสังคม
การเคารพศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยของผูอื่นจะบังเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อมนุษย
สามารถสลัดหลุดจากบวงแหงอวิชชาและมิจฉาทิฐิที่รอยรัดออกไปได เงื่อนไขสําคัญในการนี้ก็คือ
มนุษยจกั ตองมีสิทธิเสรีภาพ ตลอดชวงแหงชีวิต บิ๊กสุไดตอสูเพื่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนมาอยางตอเนื่อง แมบิ๊กสุจะไมเคยลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แตบกิ๊ สุตอ สูเ พือ่ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากกวา ส.ส. เกือบทั้งสภา กระนั้นก็ตาม บิ๊กสุ
ไมเคยประณามนักการเมืองวาเปนผูมีอาชีพตํ่าชา บิก๊ สุวพิ ากษวิจารณและโจมตีรัฐบาลเผด็จการ
ดวยถอยคําอันเผ็ดรอน ไมเพียงแตทหารเผด็จการเทานั้น แมแตพลเรือนเผด็จการดังเชนรัฐบาล
นายธานินทร กรัยวิเชียร และรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน บิก๊ สุก็ไมละเวน
บิก๊ สุไมเคยยึดถืออํานาจเปนธรรม หากแตยึดหลัก “ธรรมคืออํานาจ” บิ๊กสุที่ผม
รูจักไมเคยใชอํ านาจขมขูผูอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีความคิดเห็นและอุดมการณแตกตาง
จากตน ผมเคยโตเถียงกับบิ๊กสุหลายครั้งหลายครา ทั้งๆที่ผมออนดอยกวา ทั้งในดานวัยวุฒิ
คุณวุฒิ และวุฒิภาวะ แตบิ๊กสุก็ปลอยใหผมปะทะคารมโดยมิเคยเอื้อนเอยวาจะเตะปากผม
ดุจดังประพฤติกรรมของนายพลเมื่อเผชิญกับการโตคารมของจานายสิบ หลายครั้งที่บิ๊กสุเถียง
สูผมมิได บิ๊กสุก็ไมเคยกลาวหาวาผมเปนคอมมิวนิสต หรือมีความมักใหญใฝสูงในการสถาปนา
ลัทธิศาสนาใหม
เหตุที่บิ๊กสุไมนิยมใชอํานาจบาตรใหญ ก็เพราะบิ๊กสุไมเคยมีอํานาจ เมื่อไมมี
อํานาจก็ยอมไมสามารถใชอํานาจไดเปนธรรมดา ขอสําคัญก็คือ บิก๊ สุไมเคยแสวงหาอํานาจ และ
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ไมซอ งเสพเสวนากับผูมีอํานาจ เมื่อการตอสูสงครามทางความคิดอับจนดวยเหตุผล บิ๊กสุก็ไมเคย
หยิบยกเรื่องการทํารัฐประหารมาขมขูเพื่อปดปากคูตอสู ดุจดังที่บกิ๊ ๆทัง้ หลายนิยมทํากัน เพราะ
ถึงบิก๊ สุจะขูทํารัฐประหาร ก็คงจะไมมีใครเชื่อ ใครๆก็รูวาบิก๊ สุไรอํานาจ ในทัศนะของบิ๊กสุ อํานาจ
เปนบอเกิดแหงความฉอฉล ยิ่งมีอํานาจเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดมากเพียงใด ความฉอฉลก็ยิ่งมีมาก
เพียงนั้น บิ๊กสุมักจะหยิบยกกรณีศึกษาในประวัติศาสตรการเมืองไทยมาเปนนิทัศนอุทาหรณ
เพื่อชี้ใหเห็นวา บรรดาบิ๊กๆที่ใชกํ าลังทหารยึดอํ านาจลวนแลวแตมีพฤติกรรมการฉอราษฎร
บังหลวง และจบชีวิตทางการเมืองดวยการถูกรัฐประหาร หรือไมก็ถูกประชาชนขับไล
บิ๊กสุรังเกียจนักวิชาการขายตัวพอๆกับรังเกียจเผด็จการ และเปนที่ทราบกันโดย
ทัว่ ไปวา บิก๊ สุไมซอ งเสพเสวนากับนักวิชาการขายตัว นักวิชาการที่แวดลอมบิก๊ สุลวนแลวแตเปน
ผูมีคุณธรรมทั้งสิ้น ดังนั้น บิ๊กสุจึงหมดโอกาสที่จะเปนโรคเอดสที่แพรระบาดจากนักวิชาการ
ขายตัวเหลานั้น ยิ่งนักวิชาการขายตัวที่เปน ‘ชายหลายโบสถ’ ดวยแลว บิก๊ สุตองแผเมตตา
หลังอาหารทุกวัน บางวันบิ๊กสุรับประทานอาหารเพียงมื้อเดียว บิ๊กสุจะมีโอกาสแผเมตตาเพียง
ครัง้ เดียว เมื่อรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุนมีนโยบายจดทะเบียนโสเภณี บิก๊ สุไมรีรอที่จะเสนอ
ใหรฐั บาลนายอานันทตีทะเบียนนักวิชาการขายตัวดวย บังเอิญรัฐบาลชุดนั้นเปนรัฐบาล ‘หอย
นอกเปลือก’ จึงไมยอมทําตามความเห็นของบิ๊กสุ
บิก๊ สุเชือ่ มัน่ ศรัทธาในหลักการอหิงสา ถึงจะไมมีประชาชนเรือนแสนมาเดินขบวน
ขับไล บิก๊ สุกม็ ศี รัทธาในหลักการอหิงสาอยางแนนแฟน บางทีบกิ๊ สุอาจจะยึดถือหลักการนี้มากอน
ผมเกิดเสียดวยซํ้า บิ๊กสุไมเพียงแตจะมีศรัทธาอันหยั่งรากลึกเทานั้น หากทวายังเผยแพรเรื่องนี้
อยางตอเนือ่ งยาวนาน ในระหวางป 2516-2519 เมื่อพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยมีอิทธิพล
ในขบวนการประชาชน บิก๊ สุถกู กลาวหาวามีสายสัมพันธกับซีไอเอ ดวยขออางที่วา สันติวิธีและ
อหิงสธรรมเปนลัทธิยอมจํานน มีแตซีไอเอเทานั้นที่ชี้นําลัทธิยอมจํานน อํานาจรัฐมิอาจไดมาดวย
ลัทธิยอมจํ านน หากแตไดมาจากปากกระบอกปน เพื่อนรวมงานของผมที่สํานักทาพระจันทร
กระซิบบอกผมวา ประโยคขางตนที่ผมเขียนนี้มาจากลัทธิเหมาเจอตง ผมรูสึกตกใจไมนอย เพราะ
มีแตขุนพลเมืองไทยที่นําลัทธิเหมามาใชในทางปฏบัติดวยการยึดอํานาจรัฐโดยอาศัยปากกระบอก
ปนครั้งแลวครั้งเลา
เรื่ อ งที่ ทํ าให ผ มมี ค วามสบสนทางความคิ ด ก็ คื อ ในด า นหนึ่ ง บิ๊ ก สุ ไ ม เ คย
เหยียดหยามผูที่ประทวงดวยการอดอาหาร เพราะบิ๊กสุมีความเคารพในศักดิ์ศรีแหงความเปน
มนุษยของผูอ นื่ คําถามที่วา เมื่อไรมันจะตาย หรือทําไมอดขาวมา 5 วันแลว จึงยังไมตาย บิ๊กสุ
ไมเคยเอื้อนเอย ถึงบิ๊กสุจะไมเคยอดขาวประทวง แตบิ๊กสุเชื่อวา คนอื่นมีศักยภาพที่จะอดขาว
ประทวงได เวไนยสัตวจักตองมีความเชื่อวา มีผูคนอีกมากหลายนักที่มีความดีมากกวาตัวเอง
และมีผคู นอีกมากหลายนักที่สามารถทําในสิ่งที่ตนเองทําไมได
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บิ๊ ก สุ มี ค วามรู  เ กี่ ย วกับอารยธรรมตะวันตกและตะวันออกอยางลึกซึ้ง หาคน
เทียบเทียมไดยาก ยิ่งความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทยดวยแลว ตองนับบิ๊กสุ
เปนหนึ่งในตองอู แมบกิ๊ สุจะยังไมเคยไปเมืองตองอูก็ตาม บิก๊ สุมคี วามเห็นวา มนุษยจักตองไมลืม
รากเหงา รากเหงาในทีน่ ี้มิไดหมายเฉพาะแตวา วัวจักตองไมลืมตีนเทานั้น หากยังหมายรวมไปถึง
พื้นฐานทางศาสนาและวัฒนธรรมอีกดวย กตัญูกตเวทิคุณจึงเปนคุณธรรมที่บกิ๊ สุถอื นักถือหนา
มนุ ษ ย แ ตกต า งจากสั ต ว เ ดรั จ ฉานตรงที่ รู  จั ก แยกแยะความดี อ อกจากความชั่ว ผูที่ได ชื่อวา
เปนมนุษยจกั ตองไมทํารายผูมีพระคุณทั้งโดยกาย วาจา ใจ และจักตองตอบแทนผูมีพระคุณตาม
ควรแกกาละและเทศะ ดวยความเชื่อวา มนุษยมีรากเหงา บิก๊ สุจงึ เรียกรองใหอนุชนสนใจความ
เปนมาทางประวัติศาสตร รวมตลอดพื้นฐานทางศาสนาและวัฒนธรรม อาจไมผิดนักที่กลาววา
บิ๊กสุเรียกรองใหปวงชนชาวไทยคืนสูรากเหงา บิ๊กสุยกยองภูมิปญญาทองถิ่นอยางมากสังคม
ชนบทที่อยู  รอดจากวิ ก ฤติ การณ ทั้ งปวงไดจนถึงทุกวันนี้ก็ดวยภูมิปญญาชาวบานเปนสํ าคัญ
ปราชญมไิ ดมเี ฉพาะในเมืองหลวงเทานั้น หากแตยังมีปราชญชาวบานในชนบทอีกดวย
ดวยความเชื่อในภูมิธรรมปญญาทองถิ่น และดวยความเคารพในศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยของชาวบาน บิก๊ สุจงึ เคารพความคิดและเหตุผลของชาวบาน และสงเสริมใหชาวบาน
แกปญหาของตนเอง โครงการที่สั่งการจากเบื้องบนโดยปราศจากการศึกษารากเหงาของสังคม
ชนบท ลวนแลวแตสรางปญหาซํ้าเติมสังคมชนบททั้งสิ้น นับเปนกรรมของสังคมไทยที่มีแตผูนํา
ที่อุดมดวยอวิชชาและความเห็นแกผลประโยชนสวนบุคคลและพวกพองเปนที่ตั้ง โครงการดังเชน
คจก. จึงดันทุรังตอไป การสรางเขื่อนเพื่อประโยชนของกลุมคนที่ไดเปรียบในสังคมจะยังมีตอไป
ไมวาจะสูญเสียตนทุนทางสังคมมากนอยเพียงใด ดวยเหตุฉะนี้ บิ๊กสุจึงยังมีงานตองทําตอไป
อีกมาก และเราจะยังคงไดยินเสียงเรียกรองใหอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติจาก
บิก๊ สุไปอีกนานแสนนาน
ดวยเหตุที่บิ๊กสุเห็นความสํ าคัญของสภาพนิเวศ บิ๊กสุจึงไมเคยรับเปนประธาน
บริษัทสนามกอลฟ ผูประกอบธุรกิจสนามกอลฟลวนตองการการสนับสนุนจากผูมีอํานาจในการ
บุกรุกปาสงวนและสาธารณสมบัติ ในขณะที่ราษฎรจํานวนมากไรที่ทํากิน แตกลับมีผูนําที่ดิน
อันจํากัดไปบํารุงบําเรอกลุมชนที่ไดเปรียบในสังคมและชาวตางชาติ บรรดาผูที่สนับสนุนการสราง
สนามกอลฟ หากไมเปนซาดิสต ก็คงตองมีจิตใจอันโหดเหี้ยม ไมตองสงสัยเลยวาบิ๊กสุจะ
ไมประณามธุรกิจประเภทนี้ บิก๊ สุไมเพียงแตมิไดเปนประธานบริษัทสนามกอลฟเทานั้น หากบิ๊กสุ
ยังไมยอมรับเปนประธานหรือกรรมการธุรกิจอื่นๆดวย เพราะบิ๊กสุเกรงวาจะมีการใชชื่อบิ๊กสุไป
ในทางเสื่อมเสีย
บิ๊กสุจะเคยโกหกใครคนหนึ่งคนใดหรือไม เปนเรื่องที่ผมไมทราบ แตที่ผมทราบ
แนๆก็คือ บิก๊ สุไมเคยโกหกตอสาธารณชน ยิ่งการโกหกเพื่อเปนนายกรัฐมนตรีดวยแลว บิ๊กสุยิ่ง
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ไมเคยทํา เพราะบิก๊ สุไมแสวงหาอํานาจ คนอยางบิก๊ สุถงึ จะโกหกจนตายก็ไมมีวันที่จะเปนนายก
รัฐมนตรีได เทาที่ผมรูจักบิก๊ สุยดึ มั่นในความสัตยซื่อ ผูคนที่บกิ๊ สุยกยองลวนแลวแตเปนคนซื่อสัตย
ทั้งสิ้น
บิ๊กสุตองทนมีชีวิตยากเข็ญอยูบางจากการวิพากษวิจารณรัฐบาลเผด็จการอยาง
มิรูจักเหน็ดเหนื่อย ทั้งดวยวาจาและขอเขียน แตทายที่สุดจอมเผด็จการเหลานั้นก็มีอันเปนไป
โดยที่บกิ๊ สุไมตองลงดาบ หลังจากรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2514 บิก๊ สุออกไปอยูอังกฤษเปน
การชั่วคราว ผมไดพบบิ๊กสุในลอนดอน และเดินทองสวนสาธารณะตางๆเกือบครึ่งวัน แตแลว
ในเดือนตุลาคม 2516 รัฐบาลถนอม-ประภาสก็ถูกโคนลมลงดวยพลังมหาประชาชน ผนวกกับ
การหนุนชวยของกลุมพลเอกกฤษณ สีวะรา เมื่อเกิดรัฐประหารเดือนตุลาคม 2519 บิ๊กสุไมไดอยู
เมืองไทย ความโหดเหี้ยมของชนชั้นปกครอง ทําใหบิ๊กสุจําตองอยูนอกประเทศ และตระเวน
สอนหนังสือตามมหาวิทยาลัยตางๆ ผมมีโอกาสพบบิ๊กสุในลอนดอนเมื่อตนป 2520 แตแลว
ในเดือนตุลาคม 2520 รัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียรก็ถูกโคนลมโดยคณะนายทหารที่จัดตั้ง
รัฐบาลนั้นขึ้นมาเอง
แมแต ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งเปนอริกับบิก๊ สุมาเปนเวลาชานานก็มีอันตอง
เปนไป บิก๊ สุเปนปญญาชนคนแรกๆที่ชี้ใหเห็นอันตรายของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ทั้งในดานความคิด
และพฤติกรรม ในสายตาของบิ๊กสุ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์หาใช ‘เสาหลัก’ ของประชาธิปไตยไทยไม
เพราะ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์มีบทบาทในการโคนลมนายปรีดี พนมยงค และเปนพันธมิตรกับผูกอการ
รัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2490 แมการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ก็ให
การสนับสนุนอยูก ลายๆ และแลวชื่อเสียงและกิตติคุณของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ก็มีอันตองอันตรธานไป
เมือ่ ปรากฏตัวทางโทรทัศนเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2535 เพียงเพื่อตองการเกื้อหนุนฝายอธรรม
สํ าหรับบิ๊กสุในขณะนี้ แมแผนดินจะไมไรเทาใบพุทรา แตความยิ่งใหญและ
คุณธรรมของบิ๊กสุยอมยังความหายนะแกเหลาอธรรมในบั้นปลาย การอดขาวและการชุมนุม
ประทวงรัฐบาลระหวางวันที่ 7 เมษายนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2535 ยิ่งทําใหผมคิดถึงบิ๊กสุ
สุรชัย จันทิมาธร และสุรพล สมบัติเจริญ อาจเปน ‘บิ๊กสุ’ ในความเห็นของนาย
ยืนยง โอภากุล (แอด คาราบาว) แตสุลักษณ ศิวรักษ เปนบิก๊ สุในชีวิตของผม
มนุษยผูยิ่งใหญจักตองมีคุณธรรม มีความเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของ
ผูอ นื่ ไมใชอํานาจเปนธรรม หากแตตองยึดหลัก ‘ธรรมคืออํานาจ’ ตองมีความเอื้ออาทรตอกลุมชน
ผูเ สียเปรียบในสังคม และตองเห็นแกประโยชนของผูอื่นยิ่งกวาประโยชนสวนตน
ผมคิดถึงบิ๊กสุ

