
ทอไอเสีย*
                                                      เทอรโบ

หนวยงานใดท่ีประชาชนจะตองติดตอสัมพันธมากท่ีสุด
เปนประจํ าทุกเดือนไมไดเวน
ไมใชที่วาการอ ําเภอหรือท่ีวาการเขต หรือโรงพยาบาลหรอกครับ
เพราะหนวยงานเหลาน้ี เราไมไดไปต ิดตอสัมพันธเปนประจํ าทุกเดือน
ที่จะตองติดตอสัมพันธไมไดขาด ก็หนีไมพน 3 หนวยงานหลัก
คือไฟฟา นํ้ าประปา และโทรศัพท
เพราะทั้ง 3 อยางน้ี เก่ียวพันกับชีวิตประจํ าวันของเรามากท่ีสุด
โดยเฉพาะอยางย่ิงคนในเมือง
ถึงเราไมไปติดตอ แตหนวยงานท้ังสามน้ีก็จะติดตอเรามา
เพราะอยางนอยท่ีสุด ก็เก็บคาบริการรายเดือนจากเรา
สวนเราน้ัน ก็อาจจะตองไปติดตอกับหนวยงานท้ังสามน้ีบางตามโอกาสอันควร

ตาง ๆ
ไมใชช ําระคาบริการหรอกครับ เพราะเร่ืองเก็บเงินเด๋ียวน้ีเขาใหความสะดวกมาก
อาจจะช ําระเงินคาบริการผานบัญชีเงินฝากของธนาคาร
หรือจาย ณ ท่ีทํ าการไปรษณียโทรเลข
นอกจากน้ี ยังอาจจายไดตามรานคาบางราน
แตความไมสะดวกในเรื่องอื่น ๆ นอกจากการชํ าระคาบริการ ก็ยังมีอยูครับ
ขอเลาเฉพาะที ่ “เทอรโบ” ประสบก็แลวกัน
เร่ิมตนท่ีไฟฟากอน ก็มีเร่ืองเลาท้ังสองแหงน่ันแหละครับ คือทั้งการไฟฟานคร

หลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค
ขอเร่ืองงาย ๆ ท่ีการไฟฟานครหลวงกอน
“เทอรโบ” เลือกวิธีชํ าระคาใชไฟฟาโดยใหหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
--------------------------
* ลงในวารสารขาราชการ ประจํ าเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2542
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ก็เก็บกันมาเปนป ๆ นั่นแหละครับ
แตมีเดือนหน่ึงไหดจดหมายพิเศา เห็นแลวก็ตกใจ
เพราะไดรับใบเตือนจากการไฟฟานครหลวงวา ขอใหไปช ําระเงินที่คางช ําระ
ไมเชนนั้นจะตัดไฟ
ก็ตกใจละครับ เพราะไวใจทั้งการไฟฟานครหลวงและธนาคารที่มีบัญชีเงินฝาก

อยู
ท้ังยังไมเคยติดตามวาการไฟฟานครหลวง หักคาไฟฟาไปเดือนละเทาไร
ก็ใหหักคาไฟฟาจากบัญชีเงินฝากแลวนี่
รีบโทรศัพทไปสอบถามการไฟฟานครหลวง  ก็ไดความวามีอยูเดือนหน่ึง เผลอ

เรอไปหนอย ในวันที่การไฟฟานครหลวง หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารน้ัน
เงินในบัญชีท่ีมีอยูไมพอครับ
ก็ขาราชการ “มนุษยเงินเดือน” นี่ครับ นาน ๆ ครั้ง ก็มีความจํ าเปนตองบริหาร

การใชเงินผิดพลาดไปบาง
ก็ขอโทษเขาไป แลวไดแจงพนักงานการไฟฟานครหลวง  ใหตัดเงินในบัญชีใหม
คราวนี้มีเงินพอแลว วาง้ันเถอะ
แตค ําตอบก็คือ ไมได ตองไปจายเองที่การไฟฟาในเขตที่คุณอยู
ทํ าไงไดละครับ  เราไมมีทางเลือกอยางอ่ืนเลย
ไมมีทางเลือกจะไปใชไฟฟาของบริษัทอ่ืน เชนเดียวกับประเทศท่ีเจริญแลว
ไมมีทางเลือกที่จะไมใชไฟฟา
แมเราจะใชตะเกียงแทนได แตเคร่ืองใชทุกอยางท่ีมีอยูในบานตองพ่ึงพาไฟฟาท้ัง

นั้น
หากเราไมทํ าตามเขาสั่ง เขาก็อาจจะตัดไฟฟาได

ก็เหมือนกันทุกแหงละครับ กิจการใดก็ตามท่ีเปนกิจการท่ีผูกขาดหรือกิจการท่ีไม
มีผูแขงขัน

เขาไมจํ าเปนท่ีจะตองปรับปรุงกิจการใหดีข้ึน ไมวาจะเร่ืองการบริการหรือเร่ือง
อ่ืน ๆ

กรณีท่ีเลาขางตนน้ี ไมใชเร่ืองยากเย็นท่ีจะใหบริการแกผูใชไฟฟา
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เพราะสอบถามเพ่ือนฝูงท่ีทํ างานทางดาน IT แลว
วาหากเกิดเหตุอยางน้ี จะสามารถสรางโปรแกรมใหหักเงินจากบัญชีใหมไดหรือ

ไม
ค ําตอบก็คือ ได
แตการไฟฟานครหลวง ก็ไมคิดจะทํ า
หากการเขียนโปรแกรมดังกลาวขางตนยังทํ าไมได
ก็ใหผูใชไฟฟาโอนเงินเขาบัญชีไปให ก็ทํ าไดไมยาก
ขอใหมีนโยบายในการใหบริการประชาชนใหเต็มท่ีเถิด
แตวิธีที่จะใหผูใชเสียคารถคารา เสียเวลาไปจายเงินเองท่ีท่ีทํ าการไฟฟา
หากถือวา เปนการลงโทษผูใชไฟฟาวาทีหลังหัดใหมีเงินใหหักบัญชีใหพอเพียงก็

แลวกันไป
วันหน่ึงขางหนา หากมีบริษัทคูแขงข้ึนมา
จะเปนคนแรกท่ีขอใหดวย

ไหน ๆ ก็พูดถึงการไฟฟานครหลวงแลว ขอแถมอีกเร่ืองนะครับ
หนวยงานน้ี ไมเคยมีความทันสมัยในเรื่องที่อยูของผูใชไฟฟา
ชื่อซอย ช่ือถนน หรือแมแตรหัสไปรษณียของผูใชไฟฟา
ซ่ึงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงช่ือเขต ช่ือถนน ชื่อซอย
กทม. ก็จะแจงไปยังหนวยงานตาง ๆ
ท่ีทราบเพราะหนวยงานอ่ืน เชน การประปานครหลวง หรือองคการโทรศัพท

แหงประเทศไทย เขาก็เปล่ียนแปลงใหตรงกับความเปนจริง
แตการไฟฟานครหลวงยังคงอนุรักษของเดิม ไมสนใจท่ีจะเปล่ียน
แมวาจะเปนผูโทรศัพทแจงใหทราบทางโทรศัพทวา กรุณาแกไขใหถูกตอง
แตค ําตอบท่ีก็รับก็คือ หากคุณตองการจะเปล่ียนท่ีอยูใหถูกตอง ก็ขอใหไปย่ืนคํ า

รองท่ีท่ีทํ าการเขตการไฟฟา
ก็ไมรูจะพูดวากระไร
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ดูตัวอยางใบเสร็จเงินของการไฟฟานครหลวง การประปานครหลวง การส่ือสาร
แหงประเทศไทยและองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย เถิดครับ**

ตองขออนุญาตลบช่ือและบานเลขท่ีออกดวย
ไมอยากถูกกล่ันแกลงโดยบังเอิญ

ลองมาดูที่การไฟฟาสวนภูมิภาคบาง
ในยุคเศรษฐกิจเฟองฟู  “เทอรโบ” ก็ลงทุนซ้ือคอนโดแถวชานเมืองใหเขาเชา
พอเขายุค IMF คนที่เคยเชาเขาก็ไมเชา
ก็เลยไมมีใครจายคาไฟฟา
เมื่อไมจายคาไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค เขาก็ตองยกมิเตอรไปเก็บตามธรรม

เนียม
ก็เขาใจ และไมวาอะไรกัน
แตที่จะวาก็คือ เม่ือไปขอติดต้ังมิเตอรใหม
แทนท่ีจะนํ าคาประกันการใชไฟฟาเดิมที่ยังไมไดขอคืนและยังคงเก็บอยูที่การไฟ

ฟาสวนภูมิภาค เปนคาประกันการใชไฟฟาใหม
กลับทํ าไมได
เพราะตามระเบียบตองนํ าใบเสร็จรับเงินคาประกันการใชไฟฟาเดิมมาแสดงเสีย

กอน แลวจึงจะรับเงินคาประกันไฟฟาเดิมนั้นได
ท้ัง ๆ ที่ผูขอใชไฟฟาเดิมและผูขอใชไฟฟาใหมเปนคน ๆ เดียวกัน และเปน

คอนโดหองเดียวกัน
ก็ไมทราบเหมือนกันวา ทํ าไมการไฟฟาสวนภูมิภาคจึงมีระเบียบเชนนั้น
คงเปนเชนเดียวกับหนวยงานท่ีไมมีผูแขงกระมัง จึงถูกมัดมือชก
ซ่ึงจํ าเปนตองคาประกันการใชไฟฟาใหม
ถึงบัดน้ี ยังไมไดไปขอรับเงินคาประกันไฟฟาเดิมคืน
---------------------------------
** ไมไดนํ าตัวอยางใบเสร็จรับเงินมาลงไว เน่ืองจากไมสะดวก

เพราะใบรับเงินคาประกันไฟฟาเดิมหาย และยังไมมีเวลาไปแจงความ
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รวมท้ังยังไมมีเวลาท่ีจะไปท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาน้ัน
เปนเชนน้ี ถือเปนการบํ ารุงการไฟฟาสวนภูมิภาคไดทางหนึ่ง แมวาในปจจุบัน

ดอกเบ้ียเงินฝากในปจจุบันจะนอยมากก็เถอะ

มาถึงการประปานครหลวง
นานแลวเคยเจอเหมือนกัน ท่ีพนักงานจดเลขในมิเตอรเลนวิธีการยกเมฆ
แตปจจุบัน เขาไดแกไขปญหา โดยการนํ ามิเตอรติดไวนอกบานแลว และ

ประเภทน่ังเทียนเขียนคงถูกไลออกไปหมดแลว
บริการตาง ๆ ในปจจุบันก็ดีข้ึน
ท่ีอยูของผูใชก็ปรับใหทันสมัยตามความเปนจริง (เวนแตรหัสไปรษณียยังไมได

เปล่ียน)
จะเสียอยูอยางเดียวก็เฉพาะคาน้ํ าประปา
ซึ่งแพงขึ้นกวาเดิมมาก มากจนรูสึก ท้ัง ๆ ท่ีประหยัดอยู
ท่ีจริงก็ไมอยากบนนักหรอก  เพราะการประปานครหลวงใหความเปนธรรมกับผู

ใชนํ้ าทุกคน
คือคิดแพงทัดเทียมกัน
ยังไงถาลดราคาลงไดบาง และไมจายโบนัสพนักงานมากนัก
วันหลังมีโอกาสจะไดเขียนชมอีก

มาถึงเร่ืองโทรศัพท
วันน้ีขอเขียนเร่ืองเดียว คือการคืนเงินคาประกันการใชโทรศัพท
ยุคน้ีสมัยน้ี ใครไมประหยัดก็อยูไมได
โทรศัพทท่ีเม่ือกอน แตละบานมีกันหลาย ๆ เคร่ือง ก็ตองลดลงบาง
“เทอรโบ” ก็มีความจํ าเปนตองลดลงเชนเดียวกัน
ตอนยกเลิกน่ีตางกับคาติดต้ังโดยส้ินเชิง
เพราะตอนติดตั้ง ตองจายเงินคาประกัน คาติดต้ังกอนท่ีจะไดใชบริการ
แตเม่ือขอยกเลิก เงินคาประกันการใชโทรศัพท จํ านวน 3,000 บาท นั้น จะตอง

รอจนกวาจะไดคืนถึง 3 เดือน
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ซ่ึงก็เปนตัวอยางท่ีดี
เพราะบริษัทท่ีใหบริการโทรศัพทมือถือก็ยึดถือเปนตัวอยาง
จะไมยึดถือเปนตัวอยางไดอยางไร ในเม่ือการคอยการคืนเงินถึง 3 เดือน นั้น
ถือเปนกํ าไรอยางมาก โดยเฉพาะในยุคดอกเบ้ียแพง
3 เดือนนี่ไมใชนอย ๆ เลย แมกระท้ังดอกเบ้ียถูก ก็หลายเงินอยู
สมัยกอนท่ีใหรอถึง 3 เดือน นั้น ก็เพราะตองตรวจสอบใหละเอียดรอบคอบวา ยัง

คงมีคาใชจายท่ีคางอยูบางหรือไม
แตสมัยน้ี เทคโนโลยีทันสมัยมาก สามารถตรวจสอบไดทันทีวายังคงมีคาใชจาย

คางจายอยูหรือไม
หากจะใชเวลาบาง ก็นาจะลดลงมาเหลือเพียง 1 สัปดาห หรืออยางชาก็ไมควรจะ

เกิน 2 สัปดาห
ก็ขอฝากใหผูมีอํ านาจไปพิจารณาในกรณีคืนเงินใหแกประชาชนในทุกกรณีดวย
ขอใหรีบคืนใหโดยรวดเร็ว

ประเด็นท่ีจะพูดในกรณีขององคการโทรศัพทยังไมหมดครับ
ในวันไปขอคืนคูสายโทรศัพทน้ัน
ไดขอใหคืนเงินคาประกันการใชโทรศัพทท่ีเหลืออยู ผานธนาคารซึ่งมีบัญชีเงิน

ฝาก
เชนเดียวกับท่ีกรมสรรพากรคืนภาษีเงินไดท่ีจายไวเกิน ผานธนาคารซึ่งผูเสียภาษี

เงินไดมีบัญชีเงินฝากอยู
แตค ําตอบก็คือ ไมได ตองไปรับเองท่ีองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย เพลิน

จิตแหงเดียว
ครับ ไมไดก็ไมได เพราะไมมีทางเลือกอ่ืน
แตผลท่ีออกมาไมใชอยางท่ีเลาหรอกครับ
ฟง “เทอรโบ” เลาตอนะครับ

ใกลถึง 3 เดือน ก็โทรศัพทไปสอบถามท่ีเขตโทรศัพทน้ัน
ค ําตอบก็คือ ใหไปรับเงินท่ีองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย เพลินจิต ไดแลว
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ท้ังน้ี ไดแจงหมายเลขโทรศัพทและหมายเลขตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใหดวย
ก็รีบโทรศัพทไปท่ีองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย เพลินจิต
และขอรองใหจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีมีอยู
คํ าตอบก็เชนเคย คือไม
จึงไดขอคุยกับหัวหนา
ขอรองวา ขอใหจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีมีอยูเถิด
เพราะไมคุมกับคานํ้ ามันรถและคาเวลาเพ่ือไปรับเงินไมถึงสามพันบาทท่ีองคการ

โทรศัพทแหงประเทศไทย เพลินจิต
ค ําตอบทํ าเอาตกใจเหมือนกันครับ
เพราะวาค ําตอบคือ  “ได”
แตกวาจะได ก็ตองเสียคาโทรศัพทอยูหลายคร้ัง
ไมทราบวาจะเปนวิธีหาเงินเขาองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

หรือไม

เร่ืองท่ีพูดถึง ไมใชเร่ืองใหญโตอะไรนักหรอก
แตนี่แหละคือความสะดวกที่ประชาชนตองการ
โดยเฉพาะหนวยงานรัฐวิสาหืจท่ีผูกขาดการใหบริการโดยไมมีคูแขง
ไดโปรดปรับปรุงการใหบริการใหดีข้ึน
รับฟงประชาชนผูรับบริการเขาบาง
ผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของก็ชวยกันคิดวา ทํ าอยางไรถึงจะใหบริการแก

ประชาชนใสะดวก และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
เพราะหากคิดชาเกินไป วันหนึ่งมีคูแขงขึ้นมา
ทานอาจจะตกงานก็ได ใครจะรู

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