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เรียน พ่ีทํานุ  ที่รักใคร�นับถือเป�นส�วนตัว

 สัก ๒ ป�เศษก�อนท่ีผมจะได�จากหมู�บ�านไทยเจริญท่ีรักของเรามาอยู�ห�างไกล พ่ีทํานุในฐานะผู�ใหญ�บ�าน 
ได�จัดการ ๒ อย�างท่ีผมและใคร ๆ เห็นว�ามีคุณค�าอย�างย่ิงสําหรับหมู�บ�านเรา โดยเฉพาะสําหรับอนาคตของ
ชาวไทยเจริญ คือได�จัดให�มีกติกาหมู�บ�านเป�นข�อบังคับสูงสุด แสดงว�าต�อไปน้ี ชาวบ�านไทยเจริญจะสามารถ
ยึดกติกาเป�นหลักในการดําเนินชีวิต  ซึ่งดีกว�าและทําให�เจริญกว�าที่จะปกครองกันตามอําเภอใจของคนไม�
ก่ีคน  กับเป�ดช�องให�มีการเปล่ียนแปลงผู�ปกครองหมู�บ�านได�โดยสันติวิธีน่ันอย�างหน่ึง  กับอีกอย�างหน่ึงพ่ีทํานุ
ได�อํานวยให�ชาวบ�านเลือกกันข้ึนมาเป�นปากเป�นเสียงแทนกัน ผู�ได�รับเลือกก็รวมกันเป�นสมัชชาหมู�บ�าน โดย
ถือหลักประชาธรรม คือธรรมเป�นอํานาจ ไม�ใช�อํานาจเป�นธรรม และธรรมเกิดจากประชาชน รวมความว�า 
อํานาจสูงสุดมาจากธรรมของประชาชนในหมู�บ�านไทยเจริญทั้งหมู�
 เม่ือกติกาหมู�บ�านถือกําเนิดมาแล�วก็ดี และเมื่อได�มีสมัชชาหมู�บ�านข้ึนแล�วก็ดี ผมเองก็ไม�แนใจนัก
ว�ากติกาทุกข�อถูกใจผมและไม�แนใจว�าสมาชิกของสมัชชาทุกคนเป�นคนดี แต�ผมก็ยังนิยมยินดีในท�านผู�ใหญ�
บ�านทํานุ เกียรติก�อง ที่ได�อุตสาหะสร�างสรรค�ให�มีกติกา ดีกว�าไม�มี และให�มีสมัชชาดีกว�าไม�มี
 บัดนี้ อนิจจา ผมจากหมู�บ�านไทยเจริญมาอยู�ไกลไม�ได�นาน ได�ทราบข�าวว�า พี่ทํานุเปลี่ยนใจโดย
กะทันหัน ร�วมกับคณะของพ่ีทํานุบางคนประกาศเลิกล�มกติกาหมู�บ�านและเลิกสมัชชาเสียโดยส้ินเชิง หวนกลับ
ไปใช�วิธีปกครองหมู�บ�านตามอําเภอใจของผู�ใหญ�บ�านกับคณะ ซ่ึงในกรณีน้ีก็ยังคงเป�นพ่ีทํานุ กับรองผู�ใหญ�
บ�าน ผู�ช�วยผู�ใหญ�บ�านชุดเดิมนั่นเอง เพียงแต�มีน�อยคนลง
 เหตุผลต�าง ๆ ที่พี่ทํานุกับคณะแถลงให�ทราบว�าเป�นอนุสนธิแห�งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ผมได�
พิจารณาใคร�ครวญและทบทวนโดยละเอียดแล�ว กับได�ใช�เวลาพิจารณาด�วยว�า เม่ือได�เลิกกติกาหมู�บ�านแล�ว
ข�อต�าง ๆ ที่ร�ายอยู�นั้น จะแก�ไขเปล่ียนแปลงให�กลับกลายเป�นดีไปได�หรือไม� ก็ยังไม�เห็นมีท�าทีว�าจะบันดาล
ให�กลับกลายไปอย�างท่ีอ�าง บางเร่ืองกลับร�ายมากข้ึนด�วยซํ้า เช�น เร่ืองความไม�สงบตามชายหมู�บ�านของเรา 
เป�นต�น  ผมสังเกตเรื่องจากที่ห�างไกลแล�วก็ยังไม�พอใจ ยังไม�แนใจ เมื่อมีโอกาส ผมก็เดินทางมาแวะที่
บ�านไทยเจริญ ๒ คร้ัง เพ่ือดูด�วยตา และฟ�งด�วยหู  ผลลัพธ�ก็ยืนยันตามความเห็นเดิมน่ันเอง  เพราะป�ญหา
ความสงบเรียบร�อยก็ดี ภัยจากภายนอกหมู�บ�านก็ดี ป�ญหาเศรษฐกิจก็ดี ป�ญหาสังคมก็ดี ป�ญหาเยาวชนก็ดี 
ป�ญหาเหล�าน้ีนาจะแก�ไขได�ทั้งสิ้น ถ�าได�ทํากันจริงจัง โดยไม�ต�องเลิกกติกาหมู�บ�าน  ถ�าจําเป�นจริง ๆ จะยุบ
สมัชชาเสียให�เลือกกันมาใหม�ก็ทําได� ข�อสําคัญท่ีสุดก็คือ การจํากัดสิทธิของมนุษย� การห�ามชาวบ�านไทยเจริญ
มิให�ใช�สมองคิด ปากพูด มือเขียนโดยเสรี และมิให�ประชุมปรึกษาเรื่องราวต�าง ๆ เกี่ยวกับการปกครอง
หมู�บ�านท่ีรักของเราทุกคนโดยเสรีน้ัน กลับเป�นการตัดหนทางมิให�หมู�บ�านไทยเจริญได�รับประโยชน�จากสมอง
อันประเสริฐของชาวบ�าน ทั้งในฐานป�จเจกชน และในฐานส�วนรวมด�วย
 พ่ีทํานุอาจจะแย�งผมได�ว�า เท�าที่มีการเปล่ียนแปลงมา ก็เห็นแต�เจ�าหน�าที่หมู�บ�านและประชาชนชาว
บ�านอนุโมทนาสาธุกันโดยท่ัวไป จะมีเสียงคัดค�านบ�างก็เพียงคนโง� ๆ ไม�ก่ีคน  ผมขอเรียนด�วยความเคารพ
ว�า เจ�าหน�าท่ีส�วนใหญ�ของหมู�บ�านน้ัน เขาได�ประโยชน�จากการเลิกสมัชชา ไม�ต�องยุ�งหัวใจกับสมาชิกสมัชชา
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พูดกันง�ายๆ คือไม�มีใครขัดคอ  ส�วนชาวบ�านนั้น พี่ทํานุก็ทราบดีว�า ชาวบ�านไทยเจริญส�วนใหญ�ถือคาถา
รู�รักษาตัวรอดเป�นยอดดี  ผมขอยืนยันว�าผมเองก็เคยเป�นหัวหน�างานมาแล�ว จะทําถูกทําผิด หาคนแย�ง
หาคนโต�เถียงได�ยาก เพราะเขารู�จักรักษาตัวรอดเป�นยอดดีทั้งนั้น ส�วนที่ว�ามีเสียงคัดค�านแต�เพียงน�อยนั้น
ก็จริง  แต�จริงเพราะเหตุว�ายามพกอาวุธของพ่ีทํานุและคณะคอยปรามอยู�ต้ังแต�ต�นมือแล�ว โดยใช�ความเกรง
กลัวเป�นเคร่ืองบันดาลให�มีเสียงคัดค�านอ�อนลง  ถ�าอยากทราบชัดว�าชาวบ�านมีความจริงใจอย�างไร ก็ลอง
เลิกวิธีขู�เข็ญทําให�หวาดกลัวเสียเป�นไร
 อย�างไรก็ตาม ที่ผมบันทึกนี้มา ก็หาได�ประสงค�ที่จะกล�าวแย�งพี่ทํานุเป�นสําคัญไม� ผมใคร�จะเรียน
เสนอข�อท่ีพ่ีทํานุกับผมเห็นพ�องต�องกันเป�นจุดเร่ิมต�น น่ันคือ เราจะพัฒนาบ�านไทยเจริญให�เจริญย่ิงๆ ข้ึนไป
 การพัฒนาน้ันต�องพัฒนาให�สมบูรณ�ทุกด�าน จึงจะเกิดประโยชน�จริงจัง ด�านสังคม ด�านเศรษฐกิจ 
ด�านความสงบเรียบร�อย ด�านศีลธรรม ด�านวัฒนธรรม ด�านป�ญญาและการศึกษา และด�านการปกครอง 
เป�นอาทิ
 ในด�านการปกครอง ตั้งแต�ผมรู�จักพี่ทํานุจนรักใคร�นับถือเป�นส�วนตัวมาก็กว�า ๒๐ ป�  ผมได�ยิน
อยู�เสมอว�าพี่ทํานุ (และคณะ) นิยมเสรีประชาธรรม (ฝ�ายแดงจํากัดเสรีประชาธรรม เราเคยอ�างอยู�เสมอ
ซึ่งก็เป�นความจริง) จึงได�อุตส�าห�ใช�เวลา ความพินิจพิจารณา สมอง และเงินทองของหมู�บ�านร�วม ๑๐ ป�
ทํากติกาของหมู�บ�านขึ้นมา ที่พี่ทํานุ (และคณะ) นิยมหลักเสรีประชาธรรมนั้น ผมก็นิยมด�วยอย�างจริงใจ  
ทุกวันน้ี ในหมู�บ�านท่ีเจริญท้ังหลาย เขามักจะสนใจกับส่ิงแวดล�อมของมนุษย� ซ่ึงหากเป�นพิษ ก็จะเป�นภัยแก�
มนุษยชาติอย�างใหญ�หลวง เขาเกรงผลร�ายของวิทยาศาสตร� เม่ือเรานําไปใช�ในทางท่ีผิด เช�น กล่ินไอนํ้ามัน
รถยนต� ควันดําจากโรงงาน การใช�สารเคมีในทางท่ีเป�นพิษแก�ลุ�มนํ้าและดินป�าฟ�าเขา เป�นต�น  สําหรับหมู�บ�าน
ไทยเจริญของเราก็มีส่ิงแวดล�อมทีเ่ป�นพิษอยู�เป�นอันมาก  แต�ผมว�าอะไรก็ไม�ร�ายเท�าพิษของความเกรงกลัว
ซ่ึงเกิดจากการใช�อํานาจขู�เข็ญ และการใช�อํานาจโดยพลการ (แม�ว�าจะใช�ในทางท่ีถูก)  เพราะความเกรงกลัว
ย�อมมีผลสะท�อนเป�นพิษแก�ป�ญญา เมื่อป�ญญาเป�นพิษแล�ว ในบางกรณีก็กลายเป�นอัมพาตใช�อะไรไม�ได�  
บางกรณียิ่งร�ายไปกว�านั้น ป�ญญาเกิดผิดสําแดง อัดอั้นหนัก ๆ เข�าเกิดระเบิดขึ้น อย�างที่เกิดมีมาแล�วใน
หมู�บ�านอื่น ๆ หลายแห�ง ทุกวันนี้ อ�านหนังสือพิมพ�แต�ละวันก็พบโดยทั่วไป
 ภัยจากภายนอกหมู�บ�านไทยเจริญน้ัน ผมเห็นด�วยกับพ่ีทํานุว�าต�องขจัดให�ส้ินไป แต�ถ�าหมู�บ�านของ
เรามีแต�การใช�อํานาจไม�ใช�สมองไปในทางที่ควรเช�นที่บรรพบุรุษไทยเราเคยใช�มาจนสามารถรักษาเอกราช
ได�มาช�านาน เม่ืออํานาจทําให�กลัว ทางชีววิทยาท�านว�าไว�ว�า เส�นประสาทบังคับให�หลับตาเสีย และเวลาหลับตา
นั้นแหละ เป�นเวลาแห�งความหายนะ ปรป�กษ�ของเราจะถือโอกาส เราหลับตาเม่ือใด เขาได�เปรียบเมื่อนั้น
 อีกประการหน่ึง ท่ีผมเห็นว�าสําคัญมาก คือพ่ีทํานุก็ ๖๐ เศษ ผมก็ใกล�จะ ๖๐ เข�าไปทุกที ต�างก็จะ
ลาโลกกันไปในไม�ช�า ผมก็มีความทะเยอทะยานเช�นเดียวกับพี่ทํานุ ที่จะทิ้งโลกและหมู�บ�านไทยเจริญไว�ให�
ลูกหลาน เป�นโลกและหมู�บ�านที่นาอยู� มีความสงบสุข เป�นไทยสมชื่อ และเจริญสมหวัง  ป�จจัยสําคัญของ
ความเป�นไทยและความเจริญ คือ ความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในหมู�บ�านของเราโดยสันติวิธี และ
เป�นไปตามกติกา  ถ�าเราทําได�เพียงเท�านี้ แม�จะไม�สามารถทําอย�างอื่นได�มากนัก ผมว�าพี่ทํานุจะมีบุญคุณ
แก�เยาวชนของเราอย�างเหลือหลาย
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 บางคนอาจจะตั้งป�ญหาว�า เยาวชนทุกวันนี้ควรหรือที่จะส�งเสริมให�มีสิทธิและเสรีภาพตามกติกา
หมู�บ�าน นาสนับสนุนละหรือ ทุกวันนี้ ความประพฤติของเยาวชนมักจะเลวทราม นาหมั่นไส� ผมเองก็หมั่น
ไส�อยู�หลายคร้ังหลายหน แต�พ่ีทํานุเองก็มอบหมายให�ผมเกลือกกล้ัวมากับเยาวชนเป�นเวลาหลายป�  เม่ือผม
พิจารณาด�วยความเท่ียงธรรมแล�ว ผมกลับรู�สึกภาคภูมิใจในเยาวชนของหมู�บ�านไทยเจริญเรา แทนท่ีจะรู�สึก
หมั่นไส� เขาสงบเสงี่ยมเจียมตัว และคารวะพวกเรามากกว�า และผิดกับที่เห็นมาในหมู�บ�านอื่นๆ ผมเห็นใจ
เยาวชนที่เขาได�รับการสั่งสอนจากพวกเราให�รักหลักประชาธรรม (ซึ่งก็ถูกต�อง) ให�รักและนิยมเสรีภาพใน
การคิด การพูด การเขียน และการสมาคม (ซึ่งก็ถูกต�องปรากฏในกติกาหมู�บ�านตลอดมาทุกกติกา) และ
เขานําเอาคําส่ังสอนของพวกเราน่ันเอง ไปประทับหัวใจของเขา  พอหมู�บ�านมีกติกาข้ึน เขาก็ดีใจ เพราะเป�น
ไปตามความคาดหวังของเขา ซึ่งตรงกับคําส่ังสอนของพวกเรา แต�กติกามีชีวิตอยู�ไม�นาน ก็ถูกปลิดไปโดย
ฉับพลัน และไม�มีอะไรให�ความหวังได�แนนอนว�าจะคืนชีพกลับมากําหนดเมื่อใด ใครเล�าจะไม�เสียดาย ใคร
เล�าจะไม�ผิดหวัง เพราะเขาคาดหวังว�าจะได�มีส�วนร�วมในการสร�างสรรค�ความเจริญให�แก�ไทยเจริญตามกติกา
ของหมู�บ�าน แต�กระนั้นก็ตาม เยาวชนของเราก็ยังตั้งอยู�ในความสงบ พยายามข�มความกลัวบ�างเมื่อพูดจา
ขอร�องแก�พวกเรา เพราะเขายังเชื่อในเจตนาอันดีของคนปูนเรา อย�างนี้จะไม�เอ็นดูจะไม�เมตตากรุณา และ
ภาคภูมิใจในเยาวชนของเราได�อย�างไร?
 ด�วยเหตุผลนานาประการที่ผมได�เรียนมาข�างต�น และด�วยความรักใคร�เคารพในพี่ทํานุ ผมจึงขอ
เรียนวิงวอน ให�ได�โปรดเร�งให�มีกติกาหมู�บ�านขึ้นเถิดโดยเร็วที่สุด ในกลางป� ๒๕๑๕ หรืออย�างช�าก็อย�าให�
ข�ามป�ไป โปรดอํานวยให�ชาวบ�านไทยเจริญมีสิทธิเสรีภาพตามหลักประชาธรรม สามารถเลือกต้ังสมัชชาข้ึน
โดยเร็วอย�างที่พ่ีทํานุได�ทํามาแล�ว ก็จะเป�นบุญคุณแก�ชาวบ�านไทยเจริญอย�างเหลือคณนาทั้งในป�จจุบันและ
อนาคตกาล

       ด�วยความเคารพนับถือ
                 เข�ม เย็นยิ่ง

3จดหมายของนายเข�ม เย็นยิ่ง เรียนนายทํานุ เกียรติก�อง ผู�ใหญ�บ�านไทยเจริญ (พ.ศ.๒๕๑๕)
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