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กุมภาพันธ ๒๕๑๕
เรียน พี่ทํานุ ที่รักใครนับถือเปนสวนตัว
สัก ๒ ปเศษกอนทีผ่ มจะไดจากหมูบ า นไทยเจริญทีร่ กั ของเรามาอยูห า งไกล พีท่ าํ นุในฐานะผูใ หญบา น
ไดจดั การ ๒ อยางทีผ่ มและใคร ๆ เห็นวามีคณ
ุ คาอยางยิง่ สําหรับหมูบ า นเรา โดยเฉพาะสําหรับอนาคตของ
ชาวไทยเจริญ คือไดจดั ใหมกี ติกาหมูบ า นเปนขอบังคับสูงสุด แสดงวาตอไปนี้ ชาวบานไทยเจริญจะสามารถ
ยึดกติกาเปนหลักในการดําเนินชีวิต ซึ่งดีกวาและทําใหเจริญกวาที่จะปกครองกันตามอําเภอใจของคนไม
กีค่ น กับเปดชองใหมกี ารเปลีย่ นแปลงผูป กครองหมูบ า นไดโดยสันติวธิ นี น่ั อยางหนึง่ กับอีกอยางหนึง่ พีท่ าํ นุ
ไดอาํ นวยใหชาวบานเลือกกันขึน้ มาเปนปากเปนเสียงแทนกัน ผูไ ดรบั เลือกก็รวมกันเปนสมัชชาหมูบ า น โดย
ถือหลักประชาธรรม คือธรรมเปนอํานาจ ไมใชอํานาจเปนธรรม และธรรมเกิดจากประชาชน รวมความวา
อํานาจสูงสุดมาจากธรรมของประชาชนในหมูบานไทยเจริญทั้งหมู
เมื่อกติกาหมูบานถือกําเนิดมาแลวก็ดี และเมื่อไดมีสมัชชาหมูบานขึ้นแลวก็ดี ผมเองก็ไมแนใจนัก
วากติกาทุกขอถูกใจผมและไมแนใจวาสมาชิกของสมัชชาทุกคนเปนคนดี แตผมก็ยงั นิยมยินดีในทานผูใ หญ
บานทํานุ เกียรติกอง ที่ไดอุตสาหะสรางสรรคใหมีกติกา ดีกวาไมมี และใหมีสมัชชาดีกวาไมมี
บัดนี้ อนิจจา ผมจากหมูบานไทยเจริญมาอยูไกลไมไดนาน ไดทราบขาววา พี่ทํานุเปลี่ยนใจโดย
กะทันหัน รวมกับคณะของพีท่ าํ นุบางคนประกาศเลิกลมกติกาหมูบ า นและเลิกสมัชชาเสียโดยสิน้ เชิง หวนกลับ
ไปใชวธิ ปี กครองหมูบ า นตามอําเภอใจของผูใ หญบา นกับคณะ ซึง่ ในกรณีนก้ี ย็ งั คงเปนพีท่ าํ นุ กับรองผูใ หญ
บาน ผูชวยผูใหญบานชุดเดิมนั่นเอง เพียงแตมีนอยคนลง
เหตุผลตาง ๆ ที่พี่ทํานุกับคณะแถลงใหทราบวาเปนอนุสนธิแหงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ผมได
พิจารณาใครครวญและทบทวนโดยละเอียดแลว กับไดใชเวลาพิจารณาดวยวา เมือ่ ไดเลิกกติกาหมูบ า นแลว
ขอตาง ๆ ที่รายอยูนั้น จะแกไขเปลี่ยนแปลงใหกลับกลายเปนดีไปไดหรือไม ก็ยังไมเห็นมีทาทีวาจะบันดาล
ใหกลับกลายไปอยางทีอ่ า ง บางเรือ่ งกลับรายมากขึน้ ดวยซ้าํ เชน เรือ่ งความไมสงบตามชายหมูบ า นของเรา
เปนตน ผมสังเกตเรื่องจากที่หางไกลแลวก็ยังไมพอใจ ยังไมแนใจ เมื่อมีโอกาส ผมก็เดินทางมาแวะที่
บานไทยเจริญ ๒ ครัง้ เพือ่ ดูดว ยตา และฟงดวยหู ผลลัพธกย็ นื ยันตามความเห็นเดิมนัน่ เอง เพราะปญหา
ความสงบเรียบรอยก็ดี ภัยจากภายนอกหมูบ า นก็ดี ปญหาเศรษฐกิจก็ดี ปญหาสังคมก็ดี ปญหาเยาวชนก็ดี
ปญหาเหลานี้นาจะแกไขไดทั้งสิ้น ถาไดทํากันจริงจัง โดยไมตองเลิกกติกาหมูบาน ถาจําเปนจริง ๆ จะยุบ
สมัชชาเสียใหเลือกกันมาใหมกท็ าํ ได ขอสําคัญทีส่ ดุ ก็คอื การจํากัดสิทธิของมนุษย การหามชาวบานไทยเจริญ
มิใหใชสมองคิด ปากพูด มือเขียนโดยเสรี และมิใหประชุมปรึกษาเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับการปกครอง
หมูบ า นทีร่ กั ของเราทุกคนโดยเสรีนน้ั กลับเปนการตัดหนทางมิใหหมูบ า นไทยเจริญไดรบั ประโยชนจากสมอง
อันประเสริฐของชาวบาน ทั้งในฐานปจเจกชน และในฐานสวนรวมดวย
พี่ทํานุอาจจะแยงผมไดวา เทาที่มีการเปลี่ยนแปลงมา ก็เห็นแตเจาหนาที่หมูบานและประชาชนชาว
บานอนุโมทนาสาธุกนั โดยทัว่ ไป จะมีเสียงคัดคานบางก็เพียงคนโง ๆ ไมกค่ี น ผมขอเรียนดวยความเคารพ
วา เจาหนาทีส่ ว นใหญของหมูบ า นนัน้ เขาไดประโยชนจากการเลิกสมัชชา ไมตอ งยุง หัวใจกับสมาชิกสมัชชา
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พูดกันงายๆ คือไมมีใครขัดคอ สวนชาวบานนั้น พี่ทํานุก็ทราบดีวา ชาวบานไทยเจริญสวนใหญถือคาถา
รูรักษาตัวรอดเปนยอดดี ผมขอยืนยันวาผมเองก็เคยเปนหัวหนางานมาแลว จะทําถูกทําผิด หาคนแยง
หาคนโตเถียงไดยาก เพราะเขารูจักรักษาตัวรอดเปนยอดดีทั้งนั้น สวนที่วามีเสียงคัดคานแตเพียงนอยนั้น
ก็จริง แตจริงเพราะเหตุวา ยามพกอาวุธของพีท่ าํ นุและคณะคอยปรามอยูต ง้ั แตตน มือแลว โดยใชความเกรง
กลัวเปนเครื่องบันดาลใหมีเสียงคัดคานออนลง ถาอยากทราบชัดวาชาวบานมีความจริงใจอยางไร ก็ลอง
เลิกวิธีขูเข็ญทําใหหวาดกลัวเสียเปนไร
อยางไรก็ตาม ที่ผมบันทึกนี้มา ก็หาไดประสงคที่จะกลาวแยงพี่ทํานุเปนสําคัญไม ผมใครจะเรียน
เสนอขอทีพ่ ท่ี าํ นุกบั ผมเห็นพองตองกันเปนจุดเริม่ ตน นัน่ คือ เราจะพัฒนาบานไทยเจริญใหเจริญยิง่ ๆ ขึน้ ไป
การพัฒนานั้นตองพัฒนาใหสมบูรณทุกดาน จึงจะเกิดประโยชนจริงจัง ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ
ดานความสงบเรียบรอย ดานศีลธรรม ดานวัฒนธรรม ดานปญญาและการศึกษา และดานการปกครอง
เปนอาทิ
ในดานการปกครอง ตั้งแตผมรูจักพี่ทํานุจนรักใครนับถือเปนสวนตัวมาก็กวา ๒๐ ป ผมไดยิน
อยูเสมอวาพี่ทํานุ (และคณะ) นิยมเสรีประชาธรรม (ฝายแดงจํากัดเสรีประชาธรรม เราเคยอางอยูเสมอ
ซึ่งก็เปนความจริง) จึงไดอุตสาหใชเวลา ความพินิจพิจารณา สมอง และเงินทองของหมูบานรวม ๑๐ ป
ทํากติกาของหมูบานขึ้นมา ที่พี่ทํานุ (และคณะ) นิยมหลักเสรีประชาธรรมนั้น ผมก็นิยมดวยอยางจริงใจ
ทุกวันนี้ ในหมูบ า นทีเ่ จริญทัง้ หลาย เขามักจะสนใจกับสิง่ แวดลอมของมนุษย ซึง่ หากเปนพิษ ก็จะเปนภัยแก
มนุษยชาติอยางใหญหลวง เขาเกรงผลรายของวิทยาศาสตร เมือ่ เรานําไปใชในทางทีผ่ ดิ เชน กลิน่ ไอน้าํ มัน
รถยนต ควันดําจากโรงงาน การใชสารเคมีในทางทีเ่ ปนพิษแกลมุ น้าํ และดินปาฟาเขา เปนตน สําหรับหมูบ า น
ไทยเจริญของเราก็มสี ง่ิ แวดลอมทีเ่ ปนพิษอยูเ ปนอันมาก แตผมวาอะไรก็ไมรา ยเทาพิษของความเกรงกลัว
ซึง่ เกิดจากการใชอาํ นาจขูเ ข็ญ และการใชอาํ นาจโดยพลการ (แมวา จะใชในทางทีถ่ กู ) เพราะความเกรงกลัว
ยอมมีผลสะทอนเปนพิษแกปญญา เมื่อปญญาเปนพิษแลว ในบางกรณีก็กลายเปนอัมพาตใชอะไรไมได
บางกรณียิ่งรายไปกวานั้น ปญญาเกิดผิดสําแดง อัดอั้นหนัก ๆ เขาเกิดระเบิดขึ้น อยางที่เกิดมีมาแลวใน
หมูบานอื่น ๆ หลายแหง ทุกวันนี้ อานหนังสือพิมพแตละวันก็พบโดยทั่วไป
ภัยจากภายนอกหมูบ า นไทยเจริญนัน้ ผมเห็นดวยกับพีท่ าํ นุวา ตองขจัดใหสน้ิ ไป แตถา หมูบ า นของ
เรามีแตการใชอํานาจไมใชสมองไปในทางที่ควรเชนที่บรรพบุรุษไทยเราเคยใชมาจนสามารถรักษาเอกราช
ไดมาชานาน เมือ่ อํานาจทําใหกลัว ทางชีววิทยาทานวาไววา เสนประสาทบังคับใหหลับตาเสีย และเวลาหลับตา
นั้นแหละ เปนเวลาแหงความหายนะ ปรปกษของเราจะถือโอกาส เราหลับตาเมื่อใด เขาไดเปรียบเมื่อนั้น
อีกประการหนึง่ ทีผ่ มเห็นวาสําคัญมาก คือพีท่ าํ นุก็ ๖๐ เศษ ผมก็ใกลจะ ๖๐ เขาไปทุกที ตางก็จะ
ลาโลกกันไปในไมชา ผมก็มีความทะเยอทะยานเชนเดียวกับพี่ทํานุ ที่จะทิ้งโลกและหมูบานไทยเจริญไวให
ลูกหลาน เปนโลกและหมูบานที่นาอยู มีความสงบสุข เปนไทยสมชื่อ และเจริญสมหวัง ปจจัยสําคัญของ
ความเปนไทยและความเจริญ คือ ความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในหมูบานของเราโดยสันติวิธี และ
เปนไปตามกติกา ถาเราทําไดเพียงเทานี้ แมจะไมสามารถทําอยางอื่นไดมากนัก ผมวาพี่ทํานุจะมีบุญคุณ
แกเยาวชนของเราอยางเหลือหลาย
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บางคนอาจจะตั้งปญหาวา เยาวชนทุกวันนี้ควรหรือที่จะสงเสริมใหมีสิทธิและเสรีภาพตามกติกา
หมูบาน นาสนับสนุนละหรือ ทุกวันนี้ ความประพฤติของเยาวชนมักจะเลวทราม นาหมั่นไส ผมเองก็หมั่น
ไสอยูห ลายครัง้ หลายหน แตพท่ี าํ นุเองก็มอบหมายใหผมเกลือกกลัว้ มากับเยาวชนเปนเวลาหลายป เมือ่ ผม
พิจารณาดวยความเทีย่ งธรรมแลว ผมกลับรูส กึ ภาคภูมใิ จในเยาวชนของหมูบ า นไทยเจริญเรา แทนทีจ่ ะรูส กึ
หมั่นไส เขาสงบเสงี่ยมเจียมตัว และคารวะพวกเรามากกวา และผิดกับที่เห็นมาในหมูบานอื่นๆ ผมเห็นใจ
เยาวชนที่เขาไดรับการสั่งสอนจากพวกเราใหรักหลักประชาธรรม (ซึ่งก็ถูกตอง) ใหรักและนิยมเสรีภาพใน
การคิด การพูด การเขียน และการสมาคม (ซึ่งก็ถูกตองปรากฏในกติกาหมูบานตลอดมาทุกกติกา) และ
เขานําเอาคําสัง่ สอนของพวกเรานัน่ เอง ไปประทับหัวใจของเขา พอหมูบ า นมีกติกาขึน้ เขาก็ดใี จ เพราะเปน
ไปตามความคาดหวังของเขา ซึ่งตรงกับคําสั่งสอนของพวกเรา แตกติกามีชีวิตอยูไมนาน ก็ถูกปลิดไปโดย
ฉับพลัน และไมมีอะไรใหความหวังไดแนนอนวาจะคืนชีพกลับมากําหนดเมื่อใด ใครเลาจะไมเสียดาย ใคร
เลาจะไมผดิ หวัง เพราะเขาคาดหวังวาจะไดมสี ว นรวมในการสรางสรรคความเจริญใหแกไทยเจริญตามกติกา
ของหมูบาน แตกระนั้นก็ตาม เยาวชนของเราก็ยังตั้งอยูในความสงบ พยายามขมความกลัวบางเมื่อพูดจา
ขอรองแกพวกเรา เพราะเขายังเชื่อในเจตนาอันดีของคนปูนเรา อยางนี้จะไมเอ็นดูจะไมเมตตากรุณา และ
ภาคภูมิใจในเยาวชนของเราไดอยางไร?
ดวยเหตุผลนานาประการที่ผมไดเรียนมาขางตน และดวยความรักใครเคารพในพี่ทํานุ ผมจึงขอ
เรียนวิงวอน ใหไดโปรดเรงใหมีกติกาหมูบานขึ้นเถิดโดยเร็วที่สุด ในกลางป ๒๕๑๕ หรืออยางชาก็อยาให
ขามปไป โปรดอํานวยใหชาวบานไทยเจริญมีสทิ ธิเสรีภาพตามหลักประชาธรรม สามารถเลือกตัง้ สมัชชาขึน้
โดยเร็วอยางที่พี่ทํานุไดทํามาแลว ก็จะเปนบุญคุณแกชาวบานไทยเจริญอยางเหลือคณนาทั้งในปจจุบันและ
อนาคตกาล
ดวยความเคารพนับถือ
เขม เย็นยิ่ง

จดหมายของนายเขม เย็นยิ่ง เรียนนายทํานุ เกียรติกอง ผูใหญบานไทยเจริญ (พ.ศ.๒๕๑๕)
โครงการ ๑๐๐ ป ชาตกาล ศ.ดร.ปวย อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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