
ทอไอเสีย
                                                 เทอรโบ

ระยะ 5-6 เดือนที่ผานมานี้  ไดมีโอกาสพัฒนาสมองทุกเดือน
 เพราะมีโอกาสไดเขารวมกับกิจกรรมของชมรมนักบริหารขาราชการพลเรือน

พูดถึงชมรมน้ี ส ําหรับผูอานท่ีอาจจะไมรูจัก ก็อยากประชาสัมพันธให
ครับ ส่ิงใดท่ีไมวาใครก็ตามทํ าด ีเราก็ตองชวยกันยกยองและใหกํ าลังใจกันซะหนอย
เพราะสังคมปจจุบัน มีแตเรื่องความขัดแยง และมักจะพูดกันแตในสิ่งที่ไมดี
พูดงาย ๆ ก็คือ ส่ิงไมดีมักเปนท่ีฮือฮาและเปนขาวใหญ  แตสิ่งด ีๆ มักไมคอยมีใครพูดถึง

และไมคอยเปนขาว
โดยเฉพาะขาวความขัดแยงนั้น มีมากและปรากฎใหเห็นท่ีเดนชัดข้ึนในสังคมไทย

ปจจุบัน

ครับ ขอกลับมาท่ีชมรมนักบริหารขาราชการพลเรือน หรือเรียกส้ัน ๆ วา ชบร.
ชบร. เปนชมรมท่ีนักบริหารระดับสูง นักปกครอง นักการทูต ผูตรวจราชการกระทรวง

หรือตํ าแหนงอื่น ๆ ท่ีดํ ารงตํ าแหนงบริหารหรือตํ าแหนงท่ีเทียบเทาต้ังแตระดับ 9 ขึ้นไป
รวมตัวกันเพ่ือท่ีจะไดพบปะ ปรึกษาหารือ ประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ

ทํ ากิจกรรมรวมกัน เพื่อเสริมสรางความสามัคคีระหวางกัน
และเปนศูนยกลางในการรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ของนักบริหาร

รวมท้ังรับฟงความคิดเห็นตาง ๆ เพ่ือรวมกันดํ าเนินการใหเกิดประโยชนแกสังคม
นอกจากน้ัน ยังสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมและผลงานดานการบริหารและการบริการ ท่ี

เปนประโยชนตอประชาชน
รวมท้ังเพ่ือสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักบริหารดวย

ในแตละป ชบร. ไดจัดกิจกรรมตาง ๆ มากมาย
โดยสมาชิกของ ชบร. จะพบปะกันอยางนอยปละคร้ัง เพ่ือการประชุมใหญสามัญ

ประจํ าป
----------------------------
* ลงในวารสารขาราชการ ประจํ าเดือนกันยายน – ตุลาคม 2543
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ในการประชุมใหญสามัญประจํ าป นอกจากจะมีการเลือกคณะกรรมการบริหาร ชบร. กัน
2 ป ตอคร้ังแลว  ยังเชิญผูทรงคุณวุฒิมาพูดหรือจัดใหมีการอภิปรายทางวิชาการกันทุกป

และสวนใหญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ไดใหเกียรติรับเชิญมาพูดใหนักบริหารฟง
ปน้ี ทานนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ก็ไดใหเกียรติมาพูดในการประชุมใหญสามัญ

ประจํ าปในวันท่ี 8 สิงหาคม 2543 ดวย
แตกิจกรรมท่ีไดเกร่ินไวแตตนท่ีทํ าใหพัฒนาสมองทุกเดือนน้ัน เปนอีกกิจกรรมหน่ึง

ท่ี ชบร. เร่ิมจัดข้ึนในปน้ี และจัดเปนประจํ าทุกเดือนต้ังแตเดือนธันวาคม 2542 เปนตนมา
ชบร. เรียกโครงการน้ีวาโครงการอาหารเสริมสมองนักบริหาร
ใชภาษาอังกฤษวา  “Executive Lunch Talk”
พูดงาย ๆ คือรวมรับประทานอาหารกลางวันกันดวย และก็ฟงส่ิงท่ีจะเสริมสมองไปดวย
โดยเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาพูดในเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหาร ชบร. คิดแลววาจะมี

ประโยชนตอสมาชิกและขาราชการในระดับหัวหนางาน
ท่ีเขียนวาขาราชการระดับหัวหนางาน เพราะ ชบร. เปดโอกาสใหขาราชการไมไดเปน

สมาชิก แตด ํารงตํ าแหนงตั้งแตระดับ 7 ขึ้นไป มีโอกาสเขาฟงดวย
ซ่ึงสวนใหญก็เปนลูกนองของคณะกรรมการบริหาร ชบร. หรือสมาชิก ชบร. นั่นแหละ

ครับ
ก็ขอประชาสัมพันธอีกคร้ังวา ถาขาราชการสนใจ อยากเขารับฟงก็ติดตอขอทราบราย

ละเอียดจากเจาหนาท่ีของ ชบร. ไดโดยตรงท่ีสํ านักงาน ก.พ. หมายเลขโทรศัพท 282-9779
และ 280-2256 นะครับ

เขาคิดคาอาหารกลางวัน รวมของหวานและนํ ้าชากาแฟเพียงทานละ 100 บาท เทาน้ัน
ท่ี ชบร. จัดมาแลว มีเร่ืองท่ีนาสนใจท้ังส้ิน
วิทยากรก็ระดับรัฐมนตรีวาการกระทรวง ตุลาการศาลปกครอง หัวหนาสวนราชการ

ระดับปลัดกระทรวงและอธิบดี
ซ่ึงเปนผูมีประสบการณตรงในเร่ืองน้ัน ๆ วาง้ันเถิด
แตเร่ืองท่ีจะหยิบยกข้ึนมาเลาสูกันฟง เปนเร่ืองท่ีเก่ียวพันกับทุก ๆ คน
เร่ืองน้ีเปนการบรรยายของอดีตประธานวุฒิสภา ทานมีชัย ฤชุพันธ
หัวขอในการบรรยายในวันน้ัน ก็คือ “การตรวจสอบการใชอํ านาจรัฐ”
ในท่ีน้ี จะไมถายทอดการบรรยายท้ังหมดของทาน
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แตจะกลาวเฉพาะบางเร่ืองท่ีนํ าไปสูเร่ืองท่ีตองการจะกลาวถึงเทาน้ัน
ทานไดเร่ิมตนดวยการเนนใหเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติไมใหรัฐ

สรางอํ านาจเกินขอบเขต  และไดบัญญัติหลักคุมครองตอประชาชนไวในรัฐธรรมนูญดวย
ผูท่ีมีหนาท่ีในการคุมครองดูแลไมใหรัฐทํ าเกินเลยหลักคุมครองตอประชาชน คือ ศาลรัฐ

ธรรมนูญและศาลปกครอง
โดยมีผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเปนเคร่ืองมือในการนํ าปญหามาสูสถาบันท้ังสอง
ส ําหรับผูท่ีจะชวยตรวจสอบการใชอํ านาจรัฐก็คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา

ประชาชน และองคกรตาง ๆ ซ่ึงมีอยูหลายองคกร
คือ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชน ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ป.ป.ช. และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด ํารงตํ าแหนงทาง
การเมือง ซ่ึงทํ าหนาท่ีพิจารณาคดีท่ีนักการเมืองถูกกลาวหาวาทุจริตตอหนาท่ี
 กลไกในการตรวจสอบท้ังหมดมี 4 กลไก  คือ
 กลไกแรก คือการใหแจงทรัพยสิน
 กลไกท่ีสอง คืออํ านาจของ ป.ป.ช. ในการตรวจสอบวาการแจงทรัพยสินน้ันถูกตองหรือ
มีอยูจริงหรือไม
 กลไกท่ีสาม การให ป.ป.ช.วินิจฉัยวามีความผิดแลวสงใหวุฒิสภาลงมติ และถาพบเปน
การร่ํ ารวยผิดปกติ ก็สงอัยการสูงสุดฟองเพ่ือริบทรัพยสิน และ
 ประการสุดทาย คือการดํ าเนินคดีอาญา
 รายละเอียดของการบรรยายมีมากกวาน้ี แตที่สนใจและไดขออนุญาตที่น ํามาเขียนในท่ีน้ี
ก็คือ

กรณีท่ีองคกรของรัฐเอาเปรียบประชาชน
 ขออนุญาตผสมผสานความเห็นของ “เทอรโบ” กับส่ิงท่ีทานมีชัยฯ ไดบรรยายไวดวย

ทานยกตัวอยางกรณีการประปาหรือการไฟฟาเรียกเก็บคาประกันมิเตอรและประกันการ
ใชไฟฟา
 ซ่ึงเงินประกันน้ี เปนเงินจํ านวนท่ีโขอยู
  แมวาการประปาหรือการไฟฟาไดชี้แจงวา เงินประกันน้ีไมไดเอาไปไหน
 เพราะเม่ือเลิกใชน้ํ าประปา หรือเลิกใชไฟฟาเมื่อไร  ก็จะคืนใชใหทันที
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 แตโอกาสท่ีจะเลิกใชส่ิงเหลาน้ีน้ันไมมี  เพราะแมวาจะตายไป ลูกหลานท่ียังอาศัยอยูบาน
น้ันตอ ก็จะตองใชตอไป
 ตายแลวก็ยังไมไดคืนวาง้ันเถอะ
 ทานบรรยายตอไปวา เคยมีผูไปรองเรียนเร่ืองน้ีท่ีกระทรวงมหาดไทย
 ผลการตรวจสอบปรากฏวา เจาหนาท่ีดํ าเนินการถูกตองตามระเบียบ
 ถูกตองตามระเบียบน้ันคงถูกตอง แตค ําถามก็คือ ระเบียบน้ียังมีความเปนธรรมอยูอีกหรือ
 เพราะสมัยกอนรัฐอาจไมมีเงินเพียงพอท่ีจะลงทุนในการจัดทํ าหรือขยายประปาหรือไฟ
ฟา เพ่ือบริการประชาชนไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึง
 จึงจํ าเปนตองนํ าเงินเหลานั้นมาใช
 แตในปจจุบัน กิจการประปาและไฟฟาก็เจริญกาวหนา และรํ่ ารวยมหาศาลกันแลว
 คานํ้ าประปาและคาไฟฟาก็ขึ้นราคาบอยครั้ง โดยไมจํ าเปนตองบอกกลาวกันลวงหนา
 ดังน้ัน ในเมื่อมีฐานะดีแลว ยังสมควรท่ีจะเอารัดเอาเปรียบชาวบานอีกหรือไม

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ก็จะตองเขาไปตรวจสอบดู
 แลวก็เขาไปเจรจาตาอวยกับรัฐวิสาหกิจน้ัน  ๆ ใหเลิกเก็บเงินเหลาน้ีซะ

วันน้ัน ทานมีชัยฯ ยกตัวอยางแคการประปาและการไฟฟา
“เทอรโบ” ขอแถมอีกแหงหน่ึงเถอะ
ก็จะมีใครท่ีไหน ก็องคการโทรศัพทเจาเกาน่ันแหละครับ
นอกจากคาติดต้ังและคาเงินประกันซ่ึงก็แพงแลว
ยังเก็บคาธรรมเนียมการใชโทรศัพทเปนรายเดือนอีกดวย
ขอพูดถึงเฉพาะคาติดตั้งกอน
ท่ีจริงการติดต้ังโทรศัพทขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยในปจจุบันน้ี แตกตางจาก

สมัยกอนมาก
เพราะสมัยกอน จะเดินสายโทรศัพทภายในบานใหดวย
แตเดี๋ยวนี้เพียงแตลากสายจากสายเมนท่ีพาดไวตามเสาไฟฟาไปถึงแคนอกบานของผูขอ

รับบริการ ซ่ึงมีความยาวไมก่ีเมตร มีแปนไมให 1 อัน และมีตัวตอสายโทรศัพทใหอีก 1 อัน
แคนี้ก็คิดราคาคาติดตั้งถึง 3,000.00 บาท
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ไมคิดบางวา น่ีคือการลงทุน เพราะหากเขามีโทรศัพทใชแลว ก็เปนน้ํ าซึมบอทราย และมี
รายไดจากคาใชโทรศัพทไดทุกเดือน

เพราะคนทั่วไปใหความส ําคัญในการใชโทรศัพทท่ีบานกันมาก แมวาในปจจุบันจะมี
โทรศัพทมือถือก็เถอะ

Internet ก็มีสวนใหประชาชนใชโทรศัพทกันมากข้ึน

ถาจะถามวาไมเก็บคาติดตั้งไดไหม ค ําตอบก็คือได
ท่ีกลายืนยันวาได ก็เพราะคูแขงขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
เอยชื่อใหก็ไดแมวาจะไมใหคาโฆษณา ก็บริษัทเทเลคอม เอเชีย จํ ากัด ท่ีใหบริการ

โทรศัพทในกรุงเทพมหานครรวมกับองคการโทรศัพทฯ นี่แหละ
ไดลดแลกแจกแถมใหผูท่ีขอติดต้ังหมายเลขโทรศัพทของบริษัท
ไมวาจะเปนโทรศัพท PCT เครื่องแฟกซ หรือลดอยางอ่ืน
ราคาคาของแถมก็ประมาณ 3,000.00 บาท  หรือบางคร้ังก็มีราคามากกวาน้ี
“เทอรโบ” วาท่ีจริงเขาคงไมอยากจะเก็บคาติดต้ังหรอก
แตท่ีตองเก็บเปนคาติดต้ังและใหของแถมแทนก็กลัวองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย

จะโวย
เพราะการท่ีบริษัทเทเลคอม เอเชีย จํ ากัด ท้ังลดท้ังแถมอยางน้ี รวมท้ังอาจใหบริการอยาง

อ่ืนท่ีดีกวา
ทํ าใหบริษัท หางรานตาง ๆ รวมท้ังประชาชนท่ัวไป ยกเลิกการใชหมายเลขโทรศัพทของ

องคการโทรศัพทฯ แลวหันมาใชของบริษัทเทเลคอม เอเชีย จํ ากัด แทน
จนถึงมีขาววาพนักงานโทรศัพทออกมาโวยใหเปนขาววาจะไมใชบริการของธนาคาร

แหงหน่ึงซ่ึงปจจุบันไมใชหมายเลขโทรศัพทขององคการโทรศัพทฯ
แตหันมาใชหมายเลขโทรศัพทของบริษัทเทเลคอม เอเชีย จํ ากัด แทน
ซ่ึงก็นับวาเปนเร่ืองท่ีแปลกเอามาก ๆ
เพราะถาหากพนักงานขององคการโทรศัพทฯ ตองการจะมีรายไดท่ีมากข้ึน รวมท้ังได

โบนัสมากข้ึน
ก็ควรจะศึกษาหาสาเหตุวาเหตุใด บริษัท หางราน หรือประชาชนเลิกใชหมายเลขขององค

การโทรศัพทฯ  (ท่ีจริงไมตองเสียเวลาศึกษาหรอก เอาขอมูลของ “เทอรโบ” ไปก็ได)
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แลวรีบปรับปรุงการใหบริการใหดีข้ึน
เขาก็กลับมาเลือกใชเอง เพราะทุกคนอยากไดบริการท่ีดีกวาและถูกกวา
น่ีเปนสาเหตุหน่ึงท่ี “เทอรโบ” สนับสนุนใหมีการแขงขันการใหบริการกันมากข้ึน ไมใช

ผูกขาดเชนในปจจุบัน
เพราะผูที่ไดกํ าไรและไดประโยชนมากท่ีสุด ก็คือประชาชนผูใชบริการ

มาถึงกรณีท่ีสอง กรณีเงินคาประกันท่ีเรียกเก็บพรอมคาติดต้ัง จํ านวน 3,000.00 บาท
เงินน้ีเรียกเก็บโดยมีวัตุประสงคท่ีจะเก็บไวเปนคาใชโทรศัพทซ่ึงคางชํ าระ
แตก็ขอถามวา ขณะนี้ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยกํ าหนดผูใชโทรศัพทคางคาใช

ไดไมเกิน 3,000.00 บาท หรือไม
ค ําตอบก็คือไมใช เพราะบางคนคางช ําระเปนหม่ืนเปนแสนบาท
วิธีการท่ีองคการโทรศัพทเรียกคืน ก็เห็นฟองรองทุกที
แลวองคการโทรศัพทฯ ก็ชนะคดีทุกที (กรณีท่ีคางจริง ๆ ไมใชกรณีมั่ว)
นอกจากน้ัน องคการโทรศัพทฯ ยังมีมาตรการอ่ืนอีก
เชน ไมช ําระคาใชโทรศัพทเกิน 2 เดือน ก็ตัดสาย
จึงเห็นวาไมควรท่ีจะเรียกเก็บเงินคาประกัน 3,000.00 บาท ส ําหรับผูติดต้ังใหมอีกตอไป
ส ําหรับผูใชเกาก็คืนพรอมดอกเบ้ียใหเขาดวย แมวาดอกเบ้ียจะนอยก็เถอะ
อยาเอาเปรียบประชาชนมากนัก

เห็นเว็บ ๆ วาในการบรรยายของทานมีชัย ฤชุพันธ ในวันนั้น มีผูตรวจการแผนดินของรัฐ
สภาทานหน่ึงเขารวมฟงดวย

“เทอรโบ” ก็ขออนุญาตเตือนความจํ าของทาน
รวมท้ังเรียนทานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาทานอ่ืน ท่ีไมไดเขาฟงการบรรยายในวัน

นั้น
ใหชวยดํ าเนินการในเร่ืองน้ีใหดวย
และหวังวาผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาคงจะด ําเนินการในเร่ืองน้ีสํ าเร็จ
“เทอรโบ” จะรอรับฟงขาวดีครับ

--------------------------------
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