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บ๊ิกสุของผม

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           นับเปนเวลาเกือบ 27 ปแลวที่ผมรูจักบิ๊กสุ แมจนบัดนี้ ผมยังรูสึกอยูเสมอ 
ถงึเกยีรตทิีไ่ดรับจากการที่ไดรูจักทานผูนี้ ชวงเวลา 27 ปที่ผานมานี้เปนชวงที่ผมมีกํ าไรแหงชีวิต

ท ําไมผมจึงไดกํ าไรแหงชีวิต? ก็เพราะบิก๊สุเปนคนมีคุณธรรม คุณธรรมของบิ๊กสุ
อยูที่การเคารพศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยของผูอ่ืน บ๊ิกสุไมเคยเห็นผูอ่ืนตํ่ าตอยกวาตน และ 
ไมเคยเห็นวา เซลสแมนมคีวามเปนมนุษยนอยกวานายพล ดวยเหตุดังนั้น บ๊ิกสุจึงเห็นอกเห็นใจ
กลุมชนผูเสียเปรียบในสังคม และเรียกรองใหรัฐชวยเหลือเกื้อกูลกลุมชนเหลานี้ บ๊ิกสมุักจะภาวนา
และแผเมตตาแกประชาชนผูอดอยากหิวโหย  และร่ํ ารองใฝหาความเปนธรรมในสังคม

การเคารพศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยของผูอ่ืนจะบังเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อมนุษย
สามารถสลัดหลุดจากบวงแหงอวิชชาและมิจฉาทิฐิที่รอยรัดออกไปได เงื่อนไขสํ าคัญในการนี้ก็คือ 
มนษุยจกัตองมีสิทธิเสรีภาพ ตลอดชวงแหงชีวิต บ๊ิกสุไดตอสูเพื่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนมาอยางตอเนื่อง แมบ๊ิกสุจะไมเคยลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
แตบ๊ิกสตุอสูเพือ่สิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากกวา ส.ส. เกือบทั้งสภา  กระนั้นก็ตาม  บ๊ิกสุ 
ไมเคยประณามนักการเมืองวาเปนผูมีอาชีพตํ่ าชา บ๊ิกสวุพิากษวิจารณและโจมตีรัฐบาลเผด็จการ
ดวยถอยคํ าอันเผ็ดรอน ไมเพียงแตทหารเผด็จการเทานั้น แมแตพลเรือนเผด็จการดังเชนรัฐบาล
นายธานินทร  กรัยวเิชยีร  และรัฐบาลนายอานันท  ปนยารชุน  บ๊ิกสกุ็ไมละเวน

บ๊ิกสไุมเคยยึดถืออํ านาจเปนธรรม  หากแตยึดหลัก “ธรรมคืออํ านาจ” บ๊ิกสุที่ผม 
รูจักไมเคยใชอํ านาจขมขูผูอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีความคิดเห็นและอุดมการณแตกตาง 
จากตน ผมเคยโตเถียงกับบ๊ิกสุหลายครั้งหลายครา ทั้งๆที่ผมออนดอยกวา ทั้งในดานวัยวุฒิ  
คุณวุฒิ และวุฒิภาวะ แตบ๊ิกสุก็ปลอยใหผมปะทะคารมโดยมิเคยเอื้อนเอยวาจะเตะปากผม  
ดุจดังประพฤติกรรมของนายพลเมื่อเผชิญกับการโตคารมของจานายสิบ หลายครั้งที่บ๊ิกสุเถียง 
สูผมมิได บ๊ิกสุก็ไมเคยกลาวหาวาผมเปนคอมมิวนิสต หรือมีความมักใหญใฝสูงในการสถาปนา
ลัทธิศาสนาใหม

เหตุที่บ๊ิกสุไมนิยมใชอํ านาจบาตรใหญ ก็เพราะบิ๊กสุไมเคยมีอํ านาจ เมื่อไมมี
อํ านาจก็ยอมไมสามารถใชอํ านาจไดเปนธรรมดา ขอสํ าคัญก็คือ บ๊ิกสไุมเคยแสวงหาอํ านาจ และ
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ไมซองเสพเสวนากับผูมีอํ านาจ เมื่อการตอสูสงครามทางความคิดอับจนดวยเหตุผล บ๊ิกสุก็ไมเคย
หยิบยกเรื่องการทํ ารัฐประหารมาขมขูเพื่อปดปากคูตอสู ดุจดังที่บ๊ิกๆทัง้หลายนิยมทํ ากัน เพราะ 
ถึงบิก๊สจุะขูทํ ารัฐประหาร ก็คงจะไมมีใครเชื่อ ใครๆก็รูวาบิก๊สไุรอํ านาจ ในทัศนะของบิ๊กสุ อํ านาจ
เปนบอเกดิแหงความฉอฉล ยิ่งมีอํ านาจเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดมากเพียงใด ความฉอฉลก็ยิ่งมีมาก
เพียงนั้น บ๊ิกสุมักจะหยิบยกกรณีศึกษาในประวัติศาสตรการเมืองไทยมาเปนนิทัศนอุทาหรณ  
เพื่อชี้ใหเห็นวา บรรดาบิ๊กๆที่ใชกํ าลังทหารยึดอํ านาจลวนแลวแตมีพฤติกรรมการฉอราษฎร 
บังหลวง และจบชีวิตทางการเมืองดวยการถูกรัฐประหาร หรือไมก็ถูกประชาชนขับไล

บ๊ิกสุรังเกียจนักวิชาการขายตัวพอๆกับรังเกียจเผด็จการ และเปนที่ทราบกันโดย
ทัว่ไปวา บ๊ิกสไุมซองเสพเสวนากับนักวิชาการขายตัว นักวิชาการที่แวดลอมบ๊ิกสุลวนแลวแตเปน 
ผูมีคุณธรรมทั้งสิ้น ดังนั้น บ๊ิกสุจึงหมดโอกาสที่จะเปนโรคเอดสที่แพรระบาดจากนักวิชาการ 
ขายตวัเหลานั้น  ยิ่งนักวิชาการขายตัวที่เปน ‘ชายหลายโบสถ’ ดวยแลว  บ๊ิกสุตองแผเมตตา 
หลังอาหารทุกวัน บางวันบิ๊กสุรับประทานอาหารเพียงมื้อเดียว บ๊ิกสุจะมีโอกาสแผเมตตาเพียง 
คร้ังเดยีว เมื่อรัฐบาลนายอานันท ปนยารชนุมนีโยบายจดทะเบียนโสเภณี บ๊ิกสุไมรีรอที่จะเสนอ 
ใหรัฐบาลนายอานนัทตีทะเบียนนักวิชาการขายตัวดวย  บังเอิญรัฐบาลชุดนั้นเปนรัฐบาล ‘หอย
นอกเปลือก’ จงึไมยอมทํ าตามความเห็นของบิ๊กสุ

บ๊ิกสเุชือ่มัน่ศรทัธาในหลักการอหิงสา ถึงจะไมมีประชาชนเรือนแสนมาเดินขบวน
ขับไล บ๊ิกสกุม็ศีรัทธาในหลักการอหิงสาอยางแนนแฟน บางทีบ๊ิกสอุาจจะยึดถือหลักการนี้มากอน
ผมเกิดเสียดวยซํ้ า บ๊ิกสุไมเพียงแตจะมีศรัทธาอันหยั่งรากลึกเทานั้น หากทวายังเผยแพรเร่ืองนี้
อยางตอเนือ่งยาวนาน ในระหวางป 2516-2519 เมื่อพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยมีอิทธิพล
ในขบวนการประชาชน บ๊ิกสถุกูกลาวหาวามีสายสัมพันธกับซีไอเอ ดวยขออางที่วา สันติวิธีและ
อหงิสธรรมเปนลทัธิยอมจํ านน มีแตซีไอเอเทานั้นที่ชี้นํ าลัทธิยอมจํ านน อํ านาจรัฐมิอาจไดมาดวย
ลัทธิยอมจํ านน หากแตไดมาจากปากกระบอกปน เพื่อนรวมงานของผมที่สํ านักทาพระจันทร
กระซบิบอกผมวา ประโยคขางตนที่ผมเขียนนี้มาจากลัทธิเหมาเจอตง ผมรูสึกตกใจไมนอย เพราะ
มีแตขุนพลเมืองไทยที่นํ าลัทธิเหมามาใชในทางปฏบัติดวยการยึดอํ านาจรัฐโดยอาศัยปากกระบอก
ปนครั้งแลวครั้งเลา

เร่ืองที่ทํ าใหผมมีความสบสนทางความคิดก็คือ ในดานหนึ่ง บ๊ิกสุไมเคย 
เหยียดหยามผูที่ประทวงดวยการอดอาหาร เพราะบิ๊กสุมีความเคารพในศักดิ์ศรีแหงความเปน
มนษุยของผูอ่ืน  คํ าถามที่วา เมื่อไรมันจะตาย หรือทํ าไมอดขาวมา 5 วันแลว จึงยังไมตาย บ๊ิกสุ 
ไมเคยเอื้อนเอย ถึงบิ๊กสุจะไมเคยอดขาวประทวง แตบ๊ิกสุเชื่อวา คนอื่นมีศักยภาพที่จะอดขาว
ประทวงได เวไนยสัตวจักตองมีความเชื่อวา มีผูคนอีกมากหลายนักที่มีความดีมากกวาตัวเอง  
และมผูีคนอกีมากหลายนักที่สามารถทํ าในสิ่งที่ตนเองทํ าไมได
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บ๊ิกสุมีความรู เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันตกและตะวันออกอยางลึกซึ้ง หาคน 
เทียบเทียมไดยาก ยิ่งความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทยดวยแลว ตองนับบ๊ิกสุ 
เปนหนึ่งในตองอู แมบ๊ิกสจุะยังไมเคยไปเมืองตองอูก็ตาม บ๊ิกสมุคีวามเห็นวา มนุษยจักตองไมลืม
รากเหงา รากเหงาในทีน่ี้มิไดหมายเฉพาะแตวา วัวจักตองไมลืมตีนเทานั้น หากยังหมายรวมไปถึง
พื้นฐานทางศาสนาและวัฒนธรรมอีกดวย กตัญูกตเวทิคุณจึงเปนคุณธรรมที่บ๊ิกสถุอืนักถือหนา 
มนุษยแตกตางจากสัตวเดรัจฉานตรงที่รู จักแยกแยะความดีออกจากความชั่ว ผูที่ไดชื่อวา 
เปนมนษุยจกัตองไมทํ ารายผูมีพระคุณทั้งโดยกาย วาจา ใจ และจักตองตอบแทนผูมีพระคุณตาม
ควรแกกาละและเทศะ ดวยความเชื่อวา มนุษยมีรากเหงา บ๊ิกสจุงึเรียกรองใหอนุชนสนใจความ
เปนมาทางประวัติศาสตร รวมตลอดพื้นฐานทางศาสนาและวัฒนธรรม อาจไมผิดนักที่กลาววา  
บ๊ิกสุเรียกรองใหปวงชนชาวไทยคืนสูรากเหงา บ๊ิกสุยกยองภูมิปญญาทองถิ่นอยางมากสังคม
ชนบทที่อยู รอดจากวิกฤติการณทั้งปวงไดจนถึงทุกวันนี้ก็ดวยภูมิปญญาชาวบานเปนสํ าคัญ 
ปราชญมไิดมเีฉพาะในเมืองหลวงเทานั้น หากแตยังมีปราชญชาวบานในชนบทอีกดวย
  ดวยความเชื่อในภูมิธรรมปญญาทองถิ่น และดวยความเคารพในศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยของชาวบาน บ๊ิกสจุงึเคารพความคิดและเหตุผลของชาวบาน และสงเสริมใหชาวบาน
แกปญหาของตนเอง โครงการที่ส่ังการจากเบื้องบนโดยปราศจากการศึกษารากเหงาของสังคม
ชนบท ลวนแลวแตสรางปญหาซํ้ าเติมสังคมชนบททั้งสิ้น นับเปนกรรมของสังคมไทยที่มีแตผูนํ า 
ที่อุดมดวยอวิชชาและความเห็นแกผลประโยชนสวนบุคคลและพวกพองเปนที่ต้ัง โครงการดังเชน 
คจก. จงึดนัทรัุงตอไป  การสรางเขื่อนเพื่อประโยชนของกลุมคนที่ไดเปรียบในสังคมจะยังมีตอไป 
ไมวาจะสูญเสียตนทุนทางสังคมมากนอยเพียงใด ดวยเหตุฉะนี้ บ๊ิกสุจึงยังมีงานตองทํ าตอไป 
อีกมาก และเราจะยังคงไดยินเสียงเรียกรองใหอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติจาก 
บ๊ิกสไุปอีกนานแสนนาน

ดวยเหตุที่บ๊ิกสุเห็นความสํ าคัญของสภาพนิเวศ บ๊ิกสุจึงไมเคยรับเปนประธาน
บริษัทสนามกอลฟ ผูประกอบธุรกิจสนามกอลฟลวนตองการการสนับสนุนจากผูมีอํ านาจในการ
บุกรุกปาสงวนและสาธารณสมบัติ ในขณะที่ราษฎรจํ านวนมากไรที่ทํ ากิน แตกลับมีผูนํ าที่ดิน 
อันจ ํากดัไปบ ํารุงบํ าเรอกลุมชนที่ไดเปรียบในสังคมและชาวตางชาติ บรรดาผูที่สนับสนุนการสราง
สนามกอลฟ หากไมเปนซาดิสต ก็คงตองมีจิตใจอันโหดเหี้ยม ไมตองสงสัยเลยวาบิ๊กสุจะ 
ไมประณามธุรกิจประเภทนี้ บ๊ิกสไุมเพยีงแตมิไดเปนประธานบริษัทสนามกอลฟเทานั้น หากบิ๊กสุ
ยังไมยอมรับเปนประธานหรือกรรมการธุรกิจอ่ืนๆดวย เพราะบิ๊กสุเกรงวาจะมีการใชชื่อบ๊ิกสุไป 
ในทางเสื่อมเสีย

บ๊ิกสุจะเคยโกหกใครคนหนึ่งคนใดหรือไม เปนเรื่องที่ผมไมทราบ แตที่ผมทราบ
แนๆก็คือ บ๊ิกสไุมเคยโกหกตอสาธารณชน ยิ่งการโกหกเพื่อเปนนายกรัฐมนตรีดวยแลว บ๊ิกสุยิ่ง 
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ไมเคยทํ า เพราะบิก๊สไุมแสวงหาอํ านาจ คนอยางบิก๊สถุงึจะโกหกจนตายก็ไมมีวันที่จะเปนนายก 
รัฐมนตรีได เทาที่ผมรูจักบิก๊สยุดึมั่นในความสัตยซื่อ ผูคนที่บ๊ิกสยุกยองลวนแลวแตเปนคนซื่อสัตย
ทั้งสิ้น

บ๊ิกสุตองทนมีชีวิตยากเข็ญอยูบางจากการวิพากษวิจารณรัฐบาลเผด็จการอยาง
มิรูจักเหน็ดเหนื่อย ทั้งดวยวาจาและขอเขียน แตทายที่สุดจอมเผด็จการเหลานั้นก็มีอันเปนไป 
โดยที่บ๊ิกสไุมตองลงดาบ หลังจากรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2514 บ๊ิกสอุอกไปอยูอังกฤษเปน
การชั่วคราว ผมไดพบบิ๊กสุในลอนดอน และเดินทองสวนสาธารณะตางๆเกือบคร่ึงวัน แตแลว 
ในเดือนตุลาคม 2516 รัฐบาลถนอม-ประภาสก็ถูกโคนลมลงดวยพลังมหาประชาชน ผนวกกับ 
การหนุนชวยของกลุมพลเอกกฤษณ สีวะรา เมื่อเกิดรัฐประหารเดือนตุลาคม 2519 บ๊ิกสุไมไดอยู
เมืองไทย ความโหดเหี้ยมของชนชั้นปกครอง ทํ าใหบ๊ิกสุจํ าตองอยูนอกประเทศ และตระเวน 
สอนหนังสือตามมหาวิทยาลัยตางๆ ผมมีโอกาสพบบิ๊กสุในลอนดอนเมื่อตนป 2520 แตแลว 
ในเดือนตุลาคม 2520 รัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียรก็ถูกโคนลมโดยคณะนายทหารที่จัดตั้ง 
รัฐบาลนั้นขึ้นมาเอง

แมแต ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งเปนอริกับบ๊ิกสมุาเปนเวลาชานานก็มีอันตอง
เปนไป  บ๊ิกสเุปนปญญาชนคนแรกๆที่ชี้ใหเห็นอันตรายของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ทั้งในดานความคิด 
และพฤติกรรม  ในสายตาของบิ๊กสุ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์หาใช ‘เสาหลัก’ ของประชาธิปไตยไทยไม   
เพราะ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์มีบทบาทในการโคนลมนายปรีดี พนมยงค และเปนพนัธมติรกับผูกอการ 
รัฐประหารเดอืนพฤศจิกายน 2490  แมการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ก็ให
การสนบัสนนุอยูกลายๆ และแลวชื่อเสียงและกิตติคุณของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ก็มีอันตองอันตรธานไป 
เมือ่ปรากฏตวัทางโทรทัศนเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2535 เพียงเพื่อตองการเกื้อหนุนฝายอธรรม

สํ าหรับบ๊ิกสุในขณะนี้ แมแผนดินจะไมไรเทาใบพุทรา แตความยิ่งใหญและ 
คุณธรรมของบิ๊กสุยอมยังความหายนะแกเหลาอธรรมในบั้นปลาย การอดขาวและการชุมนุม
ประทวงรฐับาลระหวางวันที่ 7 เมษายนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2535 ยิ่งทํ าใหผมคิดถึงบิ๊กสุ

สุรชัย จนัทิมาธร  และสรุพล สมบัติเจริญ อาจเปน ‘บ๊ิกสุ’ ในความเห็นของนาย
ยนืยง โอภากุล (แอด คาราบาว)  แตสุลักษณ  ศิวรักษ  เปนบิก๊สใุนชีวิตของผม

มนุษยผูยิ่งใหญจักตองมีคุณธรรม มีความเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของ 
ผูอ่ืน ไมใชอํ านาจเปนธรรม  หากแตตองยึดหลัก ‘ธรรมคืออํ านาจ’ ตองมีความเอื้ออาทรตอกลุมชน
ผูเสยีเปรยีบในสังคม  และตองเห็นแกประโยชนของผูอ่ืนยิ่งกวาประโยชนสวนตน

ผมคิดถึงบิ๊กสุ


