
ทอไอเสีย
เทอรโบ

เนื่องในโอกาสปใหม 2545  “เทอรโบ” ขออนุญาตสวัสดีปใหมกับแฟน ๆ “วารสารขาราช
การ” ทุกทาน

ขอใหม่ังมีศรีสุข มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขกายสุขใจ รวมท้ังไมมีอะไรมากวนใจมาก
นัก

ส ําหรับ “เทอรโบ” นั้น ยังคงตองปลอยไอเสียทางทอไอเสียตอไป
ครับ ปลอยไปเพ่ือท่ีจะใหอะไร ๆ ดีขึ้น
ฉบับตอนรับปใหมน้ี “เทอรโบ” มีรองเล็ก ๆ มาฝาก 2 เร่ือง
เร่ิมท่ีเร่ืองแรกกอนนะครับ

ทานผูอานท่ีติดตาม “วารสารขาราชการ” มาโดยตลอด คงจะจํ าไดวาไดเคยเขียนถึงการ
เตรียมตัวกอนเกษียณอายุของ “เทอรโบ”

วิธีการก็คือ การสรางสวนเกษตร แมจะเปนสวนเล็ก ๆ เพราะมีเนื้อที่ไมมากนัก
แตก็ไมทํ าใหชีวิตเห่ียวเฉา
สวนเกษตรน้ีเดิมเปนทองนา การถมดินจึงเปนเร่ืองใหญ แตก็ไดแกปญหาดวยการขุดสระ

ในพื้นที่ แลวนํ าดินมาถมท่ีท่ีเหลืออยูใหสูงข้ึน
ไดเน้ือท่ีสระประมาณ 100 ตารางวา แตเน่ืองจากเปนสระท่ีลึกพอสมควร จึงสามารถเล้ียง

ปลาไดถึง 5,000 ตัว
สวนพ้ืนท่ีท่ีเหลืออีกประมาณ 130 ตารางวา นั้น ก็ปลูกตนไมเกือบทุกชนิด
ทั้งมะพราว มะมวง  มะนาว มะยม ขนุน มะละกอ กลวย และของกินปกษใตตาง ๆ  เชน

สะตอ และใบเหลียง
รวมท้ังปลูกผักตาง ๆ ตามฤดูกาลดวย เชน บวบ ฟก และแตงกวา
สวนโหระพา ใบกะเพรา มะเขือ กระถินและชะอมนั้น มีใหกินอยูเปนประจํ า
ไดลงทุนปลูกกระทอมข้ึน 1 หลัง เพื่อหลบแดดและฝน
----------------------------
* ลงในวารสารขาราชการ ประจํ าเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2545
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รวมทั้งตอไฟฟาเขาไปในพื้นที่ดวย ท้ังน้ี เพื่อจะไดสูบนํ้ ารดตนไม
ทํ าไปก็เพลินไปครับ เพราะไดออกกํ าลังกาย ไดขุดดิน ดายหญา และตักแหนใหปลากิน
นอกจากน้ี ยังไดความรูในการปรับปรุงดินและการปลูกพืชไปดวย

เล้ียงปลาไดประมาณ 8 เดือน พอจะจับขายได
 ปลา 5,000 ตัว ท่ีเล้ียงไว ตอนน้ีเหลือเฉพาะลูกหลานของมันเทาน้ัน
 เพราะเขาใจวาเพียงคืนเดียวเทาน้ัน ขโมยก็ไปชวยจับและชวยขาย รวมท้ังรับเงินแทนไป
ดวย

ยังครับ มะมวงสามฤดูท่ีปลูกไวหลายตน เร่ิมมีผลแลว ท้ัง ๆ ท่ีตองปลิดท้ิงเพราะตนยัง
เล็ก ปลอยไวเพียงตนละไมก่ีลูก
 แตก็ยังมีคนไปชวยเก็บให

แมวาจะโดนขโมยเลนงาน แตก็ยังคิดวาไมเปนไร เพียงแตเราตองปรับเปล่ียนวิธีการบาง
อยางเสียใหม

ส ําหรับปลาน้ัน ไมตองตักแหนหรือใหอาหารอีก แตจะปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ
สวนมะมวงนั้น เห็นวาเพียงไดอาศัยรมเงา สรางความรมเย็นใหกับตัวเองและพ้ืนดินก็นา

จะพอ สวนผลน้ันขโมยอาจจะหลงเหลือไวใหกินบาง
 สวนตนไมอ่ืนก็ตองเปล่ียนแปลงวิธีการปลูก คือปลูกในส่ิงท่ีขโมยไมเห็นผลิตผล คือตน
ไมท่ีใหผลิตผลในดินแทน
 ก็สมุนไพรท่ีกํ าลังฮิตติดอันดับอยูในปจจุบัน เชน ขมิ้นและกระชายด ํา เปนตน

ปลูกกระทอมไดเพียงปเดียว เห็นสภาพของความช ํารุดเร็วมาก
 เฉพาะหลังคาซึ่งมุงดวยแฝกนั้น เจอท้ังฝนและลมซ่ึงแรงเหลือเกิน ก็อยูไมไหว ขณะนี้
หลบแดดและหลบฝนไมคอยจะได
 จึงวางแผนจะสรางบานหลังเล็ก ๆ ไวแทนกระทอม

ออกแบบและประเมินราคาไวเรียบรอยแลว เหลือแตเพียงหาชางมาด ําเนินการ
 ความคิดดังกลาวตองหยุดลงเพราะมีมือดีขโมยสายไฟของการไฟฟานครหลวงรวมท้ัง

สายไฟสวนตัวเสนสั้น ๆ ท่ีเดินจากเสาไฟฟาถึงกระทอม
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ก็ตองขอชมเชยชาวบานแถบน้ันละครับ ท่ีเห็นขโมยน่ังลอกสายไฟเพ่ือนํ าไปขายท่ีราน
ของเกา

จึงชวยกันจับสงตัวไปสงใหตํ ารวจดํ าเนินคดี
ครับ นึกวาขโมยสายไฟฟาอยูในหองขังแลว คงจะไมมีขโมยคนใหมอีก
จึงไดติดตอการไฟฟานครหลวงใหตอสายไฟฟาใหใหม

 ซ่ึงก็จํ าเปนตองเดินสายภายในไวกอน  ก็สายไฟฟาที่เดินจากกระทอมไปที่เสาไฟฟานั่น
แหละครับ มีความยาวเพียงประมาณ 50 เมตร ไดกระมัง

ยังไมทันท่ีการไฟฟานครหลวงจะมาเดินสายใหใหม
 ขโมยก็มาตัดสายไฟฟาราว ๆ 50 เมตรน้ันไปอีกแลว

ความคิดท่ีจะตอไฟฟา รวมท้ังความคิดท่ีจะกอสรางบานหลังเล็ก ๆ ก็เลยหมดไป
และนี่คือที่มาของขอเขียนในวันนี้

เปลาครับ อยาเขาใจผิดวา “เทอรโบ” จะตอวาส ํานักงานตํ ารวจแหงชาติ
“เทอรโบ” เขาใจดีวา แมวาหนาท่ีน้ีเปนหนาท่ีของตํ ารวจโดยตรง
แตต ํารวจก็มีไมพอท่ีจะระวังไมใหมีการลักเล็กขโมยนอย
โดยเฉพาะสวนเกษตรของ “เทอรโบ” ซึ่งหางไกลจากชุมชนพอสมควรนั้น เกินกํ าลังของ

ตํ ารวจท่ีจะชวยได
อยางไรก็ตาม เราคงไมปลอยใหเหตุการณเชนน้ีเกิดข้ึนซ้ํ าแลวซํ้ าเลาไมใชหรือ
คงตองหาวิธีปองกันพอสมควร
โดยเฉพาะอยางย่ิง ทรัพยสินบางอยาง เชน สายไฟฟา สายโทรศัพท และทอประปา

เปนตน
ของเหลานี้แมวาจะเปนสมบัติของการไฟฟา องคการโทรศัพท และการประปา โดยตรง
แตตองถือวาเปนสมบัติสาธารณะดวย
เพราะประชาชนเกือบทุกคนตองพ่ึงพาอาศัยและตองใชอยูเปนประจํ าทุกวัน
การท่ีถูกขโมยไปน้ัน สรางความเดือดรอนใหแกประชาชนในทันทีโดยตรง
จึงควรใชมาตรการพิเศษเพ่ือใชกับผูท่ีขโมยของเหลาน้ี
ท้ังมาตรการการลงโทษและมาตรการการปองกัน ซ่ึงจะแยกกลาวเปนกรณีไป
เร่ืองแรกพูดถึงมาตรการการลงโทษกอน
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โทษของการขโมยของท่ีเปนสมบัติสาธารณะน้ี ควรจะหนักและรุนแรงกวาโทษของการ
ลักเล็กขโมยนอย

นอกจากจะถูกลงโทษรุนแรงกวาแลว นาจะลงโทษอยางอ่ืนประกอบดวย
เชนผูที่ขโมยสายไฟฟานั้น จะตองใหไฟฟาชอตทุกวัน
ไมตองใหถึงตายหรอก แตเอาเปนวาเม่ือออกจากคุกออกมาแลว ไมกลาขโมยสายไฟฟา

อีก
ส ําหรับมาตรการปองกันน้ัน ควบคุมท่ีรานคาของเกา
ของท่ีเปนสมบัติสาธารณะเหลาน้ี
อนุญาตใหขายไดเฉพาะที่รานคาของเกาเทานั้น ไมอนุญาตใหขายตามรถเข็นโดยท่ัวไป
ผูขายจะตองใชบัตรประจํ าตัวประชาชน และรานคาของเกาท่ีซ้ือก็จะตองจดบันทึกไวดวย

วาซื้อมาจากใคร
เม่ือมีการแจงความตอสถานีตํ ารวจใด ก็อาจตรวจสอบไดจากรานขายของเกาบริเวณ

สถานีตํ ารวจนั้นและสถานีต ํารวจใกลเคียง
การทํ าใหสมบัติสาธารณะซื้อขายยากขึ้น เปนการปองกันการขโมยได
ก็ไมทราบวา ความคิดของ “เทอรโบ” จะเขาทาหรือไม และจะปฏิบัติไดมากนอยเพียงใด
ก็ฝากกระทรวงยุติธรรมและสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติไดชวยพิจารณาดวย
เพราะคนท่ีเดือดรอนคือประชาชนท่ีอยูในชนบทครับ

เร่ืองท่ีสอง เปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนท่ีสวนเหมือนกัน
แตเปนสวนอาหาร ไมใชสวนเกษตรเหมือนเร่ืองแรก
นาน ๆ “เทอรโบ” จะไปรับประทานอาหารท่ีสวนอาหารกับเขาซักคร้ังหน่ึง
เพื่อนฝูงเขาฝากไวนมาใหนานแลว วันน้ันจึงถือโอกาสนํ าไวนไปดื่มในสวนอาหารนั้น

ดวย
ยังโชคดีท่ีกอนจะเปดไวน พนักงานบอกกอนวาคาเปดขวดท่ีน่ีคิดขวดละ 300 บาท นะ

ครับ
ไดฟงแลวก็ตกใจ เพราะไวนที่เพื่อนใหมานั้นราคาไมถึง 200 บาท
ก็เลยไมตองด่ืมกันในวันน้ัน เพราะยังไมรํ ่ารวยพอท่ีจะจายคาเปดขวด 300 บาท
ดังน้ัน วันน้ีคงตองพูดถึงเร่ืองคาเปดขวด



5

คงตองพูดในหลักการกอนวา สวนใหญแลวคาเปดขวดจะมีก็เฉพาะรานท่ีจํ าหนายเหลา
หรือไวนโดยเฉพาะ

เชน ในผับ ในบาร หรือในสถานบันเทิงโดยท่ัวไป
ท้ังน้ี เพราะไมตองการใหลูกคาน ําเหลาหรือไวนมาด่ืมท่ีรานของตนเอง
และคาเปดขวดจะตองคิดใหแพง พอ ๆ กับกํ าไรท่ีจะไดจากการขายเหลาหรือไวนในแต

ละขวด
ปกติคนท่ีไปด่ืมในผับ ในบาร หรือในสถานบันเทิงก็จะรูกัน
วาหากน ําเหลาหรือไวนท่ีตนเองชอบ ไปด่ืมในรานเหลาน้ี ก็จะตองเสียคาเปดขวด
มาถึงรานอาหาร ซ่ึงวัตถุประสงคหลัก ก็คือการจํ าหนายอาหาร ไมใชจํ าหนายเหลาหรือ

ไวน
สวนใหญเขาจะไมคิดคาเปดขวดกัน ยกเวนรานอาหารในโรงแรม ซ่ึงจํ าหนายเหลาและ

ไวนดวย ก็จะคิดคาเปดขวด
แตรานอาหารตามถนนทั่วไป โดยเฉพาะสวนอาหารน้ัน ไมเคยเห็นเขาคิดคาเปดขวดกัน
หรือจะคิดอยางมากก็ 50 บาท หรืออยางมากสุดก็ไมเกิน 100 บาท
ซ่ึงคิดวาเปนคาบริการเล็ก ๆ นอย ๆ ก็พอจะเขาใจ
แตนี่คิดตั้ง 300 บาท ซ่ึงก็แพงเกินไป
และคิดวาคงจะรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มดวย ซ่ึงหากรวมก็อีกต้ัง 21 บาท รวมเปน 321 บาท
ครับ เม่ือ “เทอรโบ” เจอกับปญหา ก็คงไมพูดอยางเดียว ตองหาทางแกปญหาเร่ืองน้ีดวย
หนวยงานแรกท่ีนึกถึงก็คือสํ านักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
จึงโทรศัพทไปสอบถามในเร่ืองน้ี ท่ีหมายเลขโทรศัพท 0-2282-4579
เจาหนาท่ีท่ีรับสายเปนผูชายครับ แตพูดจาดวยอัธยาศัยไมตรีท่ีดีย่ิง
ไดรับทราบวาเร่ืองน้ีตองแจงท่ีกรมการคาภายในใหดํ าเนินการ
พรอมกับแจงหมายเลขโทรศัพทกลางของกรมการคาภายใน คือ 0-2221-0062 ใหดวย
เจาหนาท่ีของกรมการคาภายในท่ีรับสายเปนผูหญิง มีอัธยาศัยดีเชนกันครับ ไดขอใหพูด

สายโดยตรงกับเจาหนาท่ีของศูนยรองเรียนโดยตรงท่ีหมายเลขโทรศัพท 0-2622-2420-3
มาถึงจุดน้ีอยากขัดจังหวะซักนิด หากเจาหนาท่ีของสํ านักงานคณะกรรมการคุมครองผู

บริโภค จะแจงหมายเลขโทรศัพทของศูนยรองเรียน กรมการคาภายใน ก็จะประหยัดเวลาและคา
ใชจายท่ีใชในการโทรศัพทไดมาก
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หลังจากท่ีเจาหนาท่ีของศูนยรองเรียน กรมการคาภายในไดสอบถามรายละเอียดและแจง
วาจะแจงผลการพิจารณาไปใหทราบในภายหลัง โดยไดขอช่ือและหมายเลขโทรศัพทไวดวยแลว

“เทอรโบ” ก็ไดเสนอแนะไปดวยวา รานอาหารโดยท่ัวไป โดยเฉพาะสวนอาหารน้ี ไมสม
ควรท่ีจะคิดคาบริการเปดขวดเหลาหรือไวน

หรือหากมีความจํ าเปนก็ขอใหกํ าหนดคาบริการไวใหตายตัวดวย  ท้ังน้ี จะไดรับทราบ
โดยท่ัวกัน

ก็คงตองคอยการทํ างานของกรมการคาภายในละครับ วาจะด ําเนินการในเร่ืองน้ีอยางไร
ตอไป

ครับ เร่ิมเขียนบทความน้ีดวยอารมณขุนมัว
เม่ืออยากไดขอมูลจากเจาหนาท่ีซ่ึงพรอมท่ีจะรับฟงปญหาของประชาชน รวมท้ังพูดจา

ดวยน้ํ าเสียงไพเราะและนาฟงแลว
ก็รูสึกประทับใจ
การท่ี “เทอรโบ” ไมไดแสดงตัววาเปนใคร ยังไดรับการบริการท่ีดีแบบน้ี
ทํ าใหเห็นวาประชาชนท่ัวไปก็คงจะไดรับบริการดวยดีเชนเดียวกัน
ขาราชการท้ังสองหนวยงานท่ี “เทอรโบ” ไดพูดจาดวยท้ัง 3 คน
คงจะปฏิบัติตามค ําขวัญของทานปญญานันทภิกขุท่ีวา
“ขาราชการคือบุคคลท่ีทํ างานใหประชาชนชื่นใจ”
ทานเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและทานอธิบดีกรมการคาภายใน ขอได

โปรดรับคํ าชมของ “เทอรโบ” ไวดวย
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