
ทอไอเสีย
เทอรโบ

ท่ีจริงหนาท่ีการงานของ “เทอรโบ” นั้น มีความจํ าเปนตองเดินทางไปตางจังหวัดอยูบาง
พอสมควร
 แตสวนใหญจะไปเชาเย็นกลับ

นาน ๆ ครั้งที่จะไดนอนคาง ซ่ึงบางคร้ังก็ 1 คืน บางคร้ังก็ 2-3 คืน
ไปตางจังหวัดในระยะหลังน้ี ไดพบเห็นเร่ืองสํ าคัญท่ีจะมาบนใหฟงอยู 2 เร่ือง
เร่ืองแรกท่ีจะเขียนถึงก็คือ  คาโทรศัพทมือถือ
ท่ีจริงเหตุการณน้ีไดเกิดข้ึนมานานแลว
แตโดยท่ี “เทอรโบ” เร่ิมมีมือถือในระยะท่ีบริษัทเขาเปดโปรโมช่ันพิเศษ
คือใชโทรศัพทเดือนละ 2,500.00 บาท แตจายเพียง 500.00 บาท
โปรโมช่ันท่ีวาน้ี มีระยะเวลาถึง 18 เดือน
ดังน้ัน ในระยะเวลา 18 เดือน จึงไมไดสนใจท่ีจะดูในรายละเอียดของใบเสร็จ
เพราะใชโทรศัพทมือถือไมเกินโปรโมช่ันท่ีไดรับอยูแลว
เม่ือหมดโปรโมช่ันน่ันแหละถึงไดรูตัว เพราะตองจายเงินเพ่ิมข้ึน
จายเงินเพ่ิมข้ึน จึงตองตรวจสอบรายละเอียดของทุกรายการ
ตรวจสอบแลวก็ตกกะใจ
จะไมตกใจไดอยางไรในเมื่อใชโทรศัพทมือถือไปถึงเพื่อนท่ีมีมือถือในเขตจังหวัดนั้น

เพียงไมถึง 1 นาที
แตกลับเสียคาโทรศัพทถึง 12 บาท
ท่ีงงและตกใจ เพราะคิดวาตามหลักการแลว ไมวาโทรศัพทธรรมดาหรือโทรศัพทมือถือ

เขาก็คิดตามระยะทาง
ทางใกลก็คิดถูก ทางไกลก็คิดแพง
ดังน้ัน เม่ือโทรศัพทในเขตเดียวกัน ก็ควรจะคิดราคาเพียงนาทีละ 3 บาท

--------------------------
* ลงในวารสารขาราชการ ประจํ าเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2544
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ใบแจงคาบริการ
วันที่ เวลา ปลายทาง พ้ืนที่ นาที จํ านวนเงิน

05/03/44 17:13:15 018170335 KKN-Area 1 1 12.00
05/03/44 21:56:08 018170335 KKN-Area 1 1 12.00

เพราะเทคโนโลยีสมัยใหมของบริษัทมือถือน้ัน สามารถบงบอกไดในทันทีวาโทรจาก
สวนไหนไปถึงสวนไหนของประเทศไทย

เม่ือมาคุยเร่ืองน้ีกับเพ่ือนฝูง ก็ไดรับเสียงหัวเราะพรอมกับบอกวา “เทอรโบ” นี่เชยชะมัด
ไมรูหรือวา หลักการน้ันเขาใชเฉพาะโทรศัพทพ้ืนฐานขององคการโทรศัพทเทาน้ันแหละ
สวนโทรศัพทมือถือน้ัน เขาคิดตามจังหวัดท่ีจดทะเบียนคร้ังแรก
ถาจดทะเบียนท่ีจังหวัดใด ไมวาจะนํ าโทรศัพทเคร่ืองน้ีไปตางจังหวัดและไมวาจังหวัด

ไหนของประเทศไทย
รวมถึงโทรศัพทไปหาใคร
จะตองเร่ิมคิดราคาจากจังหวัดน้ัน
เชนจดทะเบียนท่ีกรุงเทพมหานคร และน ําไปใชที่ขอนแกน
จะโทรศัพทหาเพ่ือน ซ่ึงจดทะเบียนโทรศัพทมือถือท่ีขอนแกน
จะตองเสียนาทีละ 12 บาท
ในขณะเดียวกัน หากจดทะเบียนโทรศัพทมือถือท่ีขอนแกน แลวนํ ามาท่ีกรุงเทพฯ แลว

โทรศัพทหาเพ่ือนท่ีมีมือถือและจดทะเบียนท่ีกรุงเทพฯ
จะตองเสียนาทีละ 12 บาท เชนกัน
ซ่ึงความเปนจริงหากคํ านวณตามระยะทาง ก็ควรจะเสียเพียงนาทีละ 3 บาท เทาน้ัน
คงเอาแบบอยางมาจากสามลอในกรุงเทพมหานครสมัยกอนกระมัง
ท่ีจะไปท่ีไหนก็ตองเร่ิมตนท่ีสนามหลวงกอน
การกระทํ าแบบน้ี แมวาจะแจงใหประชาชนผูบริโภคทราบลวงหนาแลว
แตการกระทํ าแบบนี้เปนการเอาเปรียบผูบริโภคเปนอยางยิ่ง
สมควรท่ีสํ านักงานคุมครองผูบริโภคจะไดมาดูแลในเร่ืองน้ี
เพ่ือสรางความเปนธรรมใหแกประชาชน
หวังเปนอยางย่ิงวาสํ านักงานคุมครองผูบริโภคคงจะเปนท่ีพ่ึงแกประชาชนในเร่ืองน้ีได
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หวังวาคงจะไดรับทราบขาวดีในเร็ววัน

เร่ืองท่ีสองก็คือเร่ืองไฟฟาดับ
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และที่ไฟฟาดับนั้น ไมไดเกิดข้ึนท่ีในชนบทนะครับ
เพราะในชนบทน้ัน นอกจากจะดับบอยแลว ยังมีไฟฟาตกดวย
แตท่ีจะพูดถึงน้ี เปนการดับในตัวเมืองใหญ ๆ

 เพราะไดประสบดวยตนเองมาแลวท่ีอุดรธานี
 บางวันดับต้ัง 3 ครั้ง ในชวงประมาณ 10 นาที

หากไฟฟาดับดวยอุบัติเหตุ เชนฟาผาหมอแปลงไฟฟา กิ่งไมพาดสายไฟหรือดับเพราะ
สถานที่แหงนั้นใชไฟฟาเกินกํ าลัง ก็อีกเร่ืองหน่ึง

แตดับโดยไมมีสาเหตุ และดับวันละหลาย ๆ คร้ังน้ัน เปนเร่ืองท่ีไมนาจะใหอภัย
และการท่ีไฟฟาดับบอย ๆ กอใหเกิดความเสียหายเปนอยางมาก
โดยเฉพาะอยางย่ิงไฟฟาดับในโรงแรม เปนเร่ืองท่ีนาเปนหวง

 เพราะในขณะท่ีทุกฝายกํ าลังสงเสริมการทองเท่ียวในประเทศ
ไฟฟาดับบอยในโรงแรม เปนการทํ าลายการทองเท่ียวอีกประการหน่ึง
ถามเพ่ือนฝูงท่ีพักอาศัยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็ไดรับคํ าตอบวา เรื่องไฟฟาดับ

นั้น ในขณะน้ีเปนเร่ืองธรรมดา
สาเหตุจริง ๆ เขาไมทราบวาเปนเพราะเหตุใด แตท่ีเขาร่ํ าลือกัน วาเปนวิธีการเพ่ิมรายได

ของการไฟฟาประการหนึ่ง
เพราะเมื่อเปดใชไฟฟาใหม จะกินไฟเปนจํ านวนมาก ผูใชไฟตองจายคาไฟฟาในราคาท่ี

เพ่ิมข้ึนกวาปกติ
โดยเฉพาะในโรงแรมซ่ึงมีอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟามาก ๆ นั้น จะตองเสียคาไฟฟาสูงขึ้น

มากทีเดียว
แต “เทอรโบ” ไมเช่ือกับขาวลือน้ี
เพราะมีความเช่ือม่ันเปนอยางมากวา การไฟฟาสวนภูมิภาคซ่ึงเปนรัฐวิสากิจท่ีดีน้ัน ไม

นาจะมีวิสัยทัศนท่ีส้ันแบบน้ี
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และเพื่อเปนการพิสูจนวาการไฟฟาสวนภูมิภาค ไมไดมีสวนในการกระทํ าการดังคํ า
ร่ํ าลือดังท่ีไดกลาวแลว

ก็ควรอยางย่ิงท่ีจะสอบสวนเพ่ือหาสาเหตุ และหาทางแกไขสาเหตุอันนั้น
รวมท้ังปองกันไมใหปญหาน้ีเกิดข้ึนอีก
ท้ังน้ี หากจะประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงสาเหตุท่ีไฟฟาดับอยางแทจริง รวมท้ัง

วิธีการแกไขปญหา
ก็จะทํ าใหประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอการไฟฟาสวนภูมิภาค
พูดถึงไฟฟาดับของการไฟฟาสวนภูมิภาคแลว หากจะไมพูดถึงการไฟฟานครหลวงเสีย

เลยก็ไมถูกตอง
เพราะในกรุงเทพมหานครก็มีเหตุการณไฟฟาดับอยูบอยคร้ัง
คร้ังสุดทายท่ีดับเกือบท่ัวกรุงเทพมหานครในเดือนเมษายนน้ันนาตกใจมาก
โดยเฉพาะท่ีบาน “เทอรโบ” นั้น ดับไปถึง 6 ช่ัวโมง ต้ังแตบาย 2 โมง ถึง 2 ทุม
ทํ าเอาอกส่ันขวัญหายไปทีเดียว เพราะฝนตกและไฟก็ดับดวย
ท่ีตกใจก็เพราะบาน “เทอรโบ” นั้น กรุงเทพมหานครเขาปรารถนาดี
ยกถนนหนาบานหนีน้ํ าถึง 3 ครั้ง
คร้ังลาสุดน้ัน ทํ าใหบานของ “เทอรโบ” ต่ํ ากวาถนนอยูมาก
ตอนน้ีน้ํ าไมทวมถนนอีกแลว
แตไปทวมในบานของประชาชน รวมท้ังของ “เทอรโบ” ดวย
“เทอรโบ” จึงตองปองกันไมใหน้ํ าทวมบาน โดยการสรางเข่ือนรอบบานใหสูง
แลวติดต้ังระบบอัตโนมัติ
เม่ือฝนตกน้ํ าขางนอกสูงกวาน้ํ าในบาน ทางระบายน้ํ าก็จะปด
เคร่ืองสูบน้ํ าจะทํ างานทันที
และมีเคร่ืองสูบน้ํ าถึง 2 เคร่ือง ทํ าใหปลอดภัยจากภาวะน้ํ าทวมตลอดมา
แตถาหากฝนตกแลวไฟฟาดับ ก็มีโอกาสสูงท่ีน้ํ าจะทวมบาน
โชคของ “เทอรโบ” ยังดีอยูท่ีวันน้ันฝนหยุดตกเสียกอน
หากฝนตกตออีกเพียงนิดเดียว มีหวังทรัพยสมบัติท้ังหลายท่ีอยูท่ีช้ันลางคงจะถูกน้ํ าทวม

มิด
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ส ําหรับไฟฟาดับในกรุงเทพน้ัน เปนท่ีเขาใจกันโดยท่ัวไปวาเกิดข้ึนโดยอุบัติเหตุ
และสาเหตุส ําคัญมาจากหมอแปลงถูกฟาผาและตนไมหักโคนทับสายไฟ
ซ่ึงสาเหตุเหลาน้ีประเทศท่ีเจริญแลว  โดยเฉพาะในเมืองใหญ ๆ นั้น ไมมีทางท่ีจะเกิดข้ึน

ได
เพราะสายไฟท้ังหมดเขาอยูในทอใตดิน
ก็คงมีเฉพาะกรุงเทพมหานครของเราน่ีแหละท่ีมีสายไฟระเกะระกะเต็มไปหมด
คงจะเก็บไวใหนกเกาะเพ่ือเปนแหลงการทองเท่ียวหรือเปลาก็ไมทราบ
ขอฝากการไฟฟานครหลวงและกรุงเทพมหานครไปคิดเลนเปนการบานดวย
วาถึงเวลาแลวหรือยังท่ีจะนํ าสายไฟฟาท้ังหมดในเขตกรุงเทพมหานครลงไวใตดินซักที

แตในขณะท่ียังไมไดทํ า ก็ตองหาวิธีการปองกันไมใหปญหาไฟฟาดับบอยดังกลาว
ขางตน เกิดข้ึนอีก

ซึ่ง “เทอรโบ”  เห็นวานาจะแกไขไดไมยากนัก
เชน เร่ืองหมอแปลงถูกฟาผาน้ัน อาจต้ังสายลอฟาไวปองกันก็ได
วิธีการปองกันตามขอเสนอของ “เทอรโบ” ในเร่ืองน้ีอาจจะผิด
แตวิธีการปองกันในปญหาขอท่ีสองน้ัน คิดวาไมนาจะผิดพลาด
เพราะตนไมใหญที่ขึ้นใกลสายไฟนั้น แกไขไดไมยาก
วิธีแกไขนั้น หากเปนตนไมท้ังเล็กและใหญก็รีบตัดเสีย
พรอมท้ังประชาสัมพันธใหประชาชนไมปลูกตนไมใกลสายไฟ
หากมีความจ ําเปนก็อาจจะกํ าหนดโทษไวก็ได
ท่ีสํ าคัญ ทั้งการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาคจะตองมีหนวยตัดตนไมโดย

เฉพาะ
วางแผนในการตรวจสอบไววาวันใดจะตระเวนไปตามเสนทางใดท่ีมีสายไฟฟา
พบตนไมใดท่ีเห็นวาอาจจะหักหรือโคนมาทับสายไฟได
ก็รีบดํ าเนินการตัดท้ิงทันที
แตหากเปนตนไมของสวนราชการ เอกชน หรือประชาชน
และยังไมมีกฎหมายหรือระเบียบใดท่ีใหอํ านาจการไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวน

ภูมิภาคตัดได
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ก็เสนอรัฐบาลใหดํ าเนินออกกฎหมายและระเบียบดังกลาวโดยรีบดวน
เพราะนอกจากจะกอใหเกิดอันตรายแลว
ไฟฟาดับแตละครั้งนั้น ประเทศชาติสูญเสียเงินเปนจํ านวนมาก
แมกระท่ังประชาชนเองก็ลํ าบาก
เพราะในปจจุบัน เครื่องใชไมสอยตาง ๆ ตองพึ่งพาไฟฟาแทบทั้งนั้น
หากไฟฟาดับในชวงเย็น เชนท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานครคร้ังท่ีแลว
นอกจากจะทํ าอะไรไมได เพราะไมมีไฟฟาใชแลว
ยังจะตองอดขาวอีกดวย
เพราะไมมีไฟฟาหุงขาว
ก็ขอฝากการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาคใหด ําเนินการเร่ืองการปองกันใน

เร่ืองน้ีโดยรีบดวน
คิดวาสงสารประชาชนท่ีหลวมตัวใชเทคโนโลยีสมัยใหมไปหมดแลวดวยเถิด
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครน้ัน
ปจจุบันไมมีใครหุงขาวโดยใชฟนหรือใชเตาถานหุงขาวกันแลว
หากไมรีบแกไขปญหาน้ี
เกิดประชาชนโมโหหิวข้ึนมา ก็จะลํ าบากกันเปลา ๆ

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