
ทอไอเสีย
เทอรโบ

ขอเขียนของ “เทอรโบ” คร้ังน้ีอยากจะข้ึนตนดวยสุภาษิตซักบทหน่ึง
แตนึกอยางไรก็นึกไมออกวา มีสุภาษิตไทยบทไหนท่ีสอดคลองกับเร่ืองท่ีจะเขียนใน

เดือนน้ี
แตนึกถึงสุภาษิตจีนอยูบทหน่ึง คือ “งานเล้ียงยอมมีวันเลิกลา”
เม่ือนึกสุภาษิตไทยไมออก ก็ใชสุภาษิตจีนก็แลวกัน เพราะไทยจีนก็ใชใครอ่ืน
เปนพ่ีนองกัน วาง้ันเถอะ
ครับ “เทอรโบ” กํ าลังพูดถึงเร่ืองการเกษียณอายุราชการ
เพราะอาชีพของ “เทอรโบ” นั้น คือ อาชีพขาราชการ
“เทอรโบ” รับราชการมานาน  นานเสียจนไมนึกวาจะนานถึงเพียงน้ี
เพราะเร่ิมรับราชการต้ังแตป พ.ศ. 2508  ถึงตอนน้ีรวมแลวก็ราว ๆ 36 ป
แตก็เปน 36 ป ดวยความภาคภูมิใจในอาชีพขาราชการ
แมวาในบางคร้ังจะเจอมรสุม เม่ือยลา และไมสบายใจบาง
แตสุดทายก็ไมมีปญหาเดินหนาตอสูรับราชการดวยความอดทนตลอดมา
อาชีพรับราชการของ “เทอรโบ” แมจะไมรวย เพราะรับราชการเปนงานอาชีพหลัก
แตก็ไมจน
เพราะ “เทอรโบ” ถือวาความรวยหรือความจน อยูท่ีความ “พอ”
ครับ เมื่อมคีวามพอ คือมีความพอท้ังเงิน และมีความพอทั้งตํ าแหนง
คนเราเมื่อมีความ “พอ” ชีวิตก็มีความสุข

ทํ างานอาชีพไหนก็ตาม หากทํ าอยูนาน ๆ แลวเลิกทํ าโดยทันที ยอมตองมีปญหา
เพราะส่ิงใดก็ตามท่ีทํ าเปนกิจวัตร ก็เกิดความเคยชิน
หากไมไดท ําสิ่งนั้น ก็อาจจะหงุดหงิด

--------------------------
* ลงในวารสารขาราชการ ประจํ าเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2544
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เคยพบเห็นขาราชการท่ีเกษียณอายุหลายคน ท่ีในชีวิตราชการเปนคนท่ีกระฉับกระเฉง
วองไว แมวาอายุจะมากแลว

แตพอเกษียณอายุไปเพียงไมก่ีป
ทาทางเปลี่ยนไปมาก พอ ๆ กับจากหนามือเปนหลังมือ
ทาทางดูเหน่ือยหนาย ไมคลองแคลววองไวเหมือนเดิม ดูจะแกตัวมากขึ้น
พูดงาย ๆ ก็คือ ดูเห่ียวไปมากเหลือเกิน
นั่นเพียงบางคนนะครับ เพราะบางคน หลังเกษียณอายุ ดูหนาตาสดใสเปลงปล่ัง

กระชุมกระชวย
ดูทาทางมีความสุขเหลือเกิน
คงจะปลอยวางไปเยอะ
คนสองคนท่ีกลาวถึงน้ัน จากการสอบถามทราบวามีการดํ าเนินชีวิตหลังเกษียณอายุ

ตางกัน
คนแรกเกษียณอายุแลว ไมไดทํ าอะไร อยูกับบานเฉย ๆ
สวนคนหลังน้ัน มีกิจกรรมในชีวิตตามสมควร

คนเรานั้นถาไมมีอะไรจะท ํา  ชีวิตก็จะเหงา แลวก็จะแกเร็ว
แตถาทํ ามากเกินไป รางกายก็คงจะรับไมไหว คงจะแกเร็วเหมือนกัน
ตองเดินสายกลางละกระมัง ถาหากจะใหมีหนาตาสดใสเปลงปล่ัง กระชุมกระชวย และมี

ความสุข

ดังนั้น คนท่ีกํ าลังจะเกษียณอายุ คงจะตองเตรียมตนเองวาจะทํ าอะไรหลังจากเกษียณอายุ
ราชการไปแลว

ส ํานักงาน ก.พ. ก็ไดเล็งเห็นความสํ าคัญในเร่ืองน้ี
จึงไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศขาราชการเกษียณอายุข้ึน โดยดํ าเนินการเร่ืองน้ีในป

งบประมาณสุดทายในชีวิตราชการของผูท่ีจะเกษียณอายุ
หลักสูตรท่ีสํ านักงาน ก.พ จัดให ม ี2 หลักสูตร
หลักสูตรท่ี 1 มีเพียง 1 วัน จัดบรรยายใหความรูในเร่ืองตาง ๆ
เก่ียวกับแนวทางการเสริมสรางคุณภาพและคุณคาของชีวิต
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หลักสูตรน้ี ไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ท้ังส้ิน
สํ าหรับหลักสูตรท่ี 2 นั้น จัดถึง 4 วัน
โดยจัดบรรยาย สัมมนา อภิปราย แลกเปล่ียนความรู ประสบการณ และกิจกรรมรวมกัน
เขาจัดท่ีมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยปงบประมาณน้ี เขาจัดถึง 20 รุน
เสยีคาใชจาย คนละ 6,700 บาท
เบิกจากตนสังกัดได 5,700 บาท และท่ีเบิกจากทางราชการไมได ตองจายเงินสวนตัวเพียง

1,000 บาท

พบปะเพื่อนฝูงหลายคน บนวา ทํ าไมสํ านักงาน ก.พ. ไมจัดหลังเกษียณอายุไปแลว
เพราะยังมีงานท่ีตองทํ าอีกมาก ไมมีเวลาไปเขารับการอบรมน้ีได
เปนประเภทขยันวาง้ันเถอะ แตก็ไมทราบวาจะขยันเอาเฉพาะปสุดทายหรือเปลา
เพราะแค 4 วัน เทาน้ัน นาจะสละเวลาได
จะดวยเหตุใดก็สุดเดา แตเมื่อไดรับค ําตอบก็เห็นดวย
คํ าตอบก็คือ หากพนจากราชการไปแลว ก็ตองจายเองท้ัง 6,700 บาท
เพราะราชการไมจายคาฝกอบรมใหขาราชการท่ีเกษียณอายุราชการไปแลว

ในความเปนจริง “เทอรโบ” คิดวา เปนการชาเกินไปเสียอีก ท่ีเตรียมตัวเกษียณอายุในป
สุดทายของการรับราชการ

ผูท่ีจะเกษียณอายุราชการน้ัน ควรท่ีจะเตรียมตัวไวแตเน่ิน ๆ
เพราะอาชีพหลังเกษียณอายุบางอาชีพน้ัน ตองใชเวลา
ไมไดเพียงแคพูดเฉย ๆ เพราะตัว “เทอรโบ” ซ่ึงใกลจะเกษียณอายุกับเขาเหมือนกัน ก็ได

เตรียมตัวไวกอนแลว
และการเตรียมตัวของ “เทอรโบ” นั้น ก็ไดดํ าเนินการเปนข้ันตอน
ดังท่ีไดกลาวตอนตนวา “อาชีพราชการไมรวย แตก็ไมจน”
“เทอรโบ” จึงพอจะมีสมบัติจากการทํ างานอยูบาง
มีท่ีดนิกับเขาอยูบาง อยูในปริมณฑลน่ีแหละครับ แตก็มีเพียง 230 ตารางวา
เมื่อไดตัดสินใจวาจะทํ าสวนไวเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน รวมท้ังไวออกกํ าลัง

กาย หลังเกษียณอายุ
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เน่ืองจากท่ีซ่ึงมีอยูน้ัน เปนท่ีนา และลุมพอสมควร
หากจะถมท่ี เฉพาะคาถมก็คิดแลวเปนเรือนแสน และก็มากกวา 1 แสนเสียดวย
นึกถึงการท่ีเคยไปเย่ียมชมไรนาสวนผสม ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว
แวบหนึ่งในความคิด จะใชทฤษฎีของพระองคนี่แหละมาท ําสวน
คิดแลว ไมไดคิดเปลา ลงมือขุดสระในท่ีท่ีมีอยู แลวใชดินท่ีขุดข้ึนมาถมท่ีท่ีเหลือ
ไมอาจทํ าไรนาสวนผสมตามเศรษฐกิจพอเพียงอยางถูกตองตามแบบของพระองคทานได
เพราะตองใชดินเปนจํ านวนมากเพ่ือถมท่ีใหเทาถนน ดังน้ัน พื้นนํ้ าและพื้นดินจึงอยูใน

สัดสวนประมาณคร่ึงตอคร่ึง

พูดถึงครึ่งนํ ้ากอน เพราะงายด ี หลังจากสูบน้ํ าใสจนเต็มสระ ใสรํ าขาว ใสปุย เพื่อสราง
แพลงตอน  (Planton)ใหเปนอาหารปลาพอสมควรแกเวลาแลว

ก็ปลอยปลาลงบอ ประมาณ 5,000 ตัว
สัปดาหหน่ึงก็ใสแหนใหมันบาง ใสเศษผักใหมันบาง
ตอนน้ีตัวโต พอจะจับขายไดแลว แตก็มีปญหาวาไมทราบจะจางใครจับ และจะไปขายท่ี

ไหน
ทานผูอานทานใด ทราบก็ชวยอนุเคราะหบอก “เทอรโบ” ดวย
น่ีเปนปญหาหน่ึงท่ีรัฐบาล “คิดใหม ทํ าใหม” จะชวยแกปญหา
เกษตรกรรายยอย มีปญญาสรางผลผลิตแลว ไมมีท่ีจํ าหนายหรือไมทราบวาจะจ ําหนายท่ี

ไหน

อีกครึ่งหนึ่ง ก็เปนพ้ืนดิน ซ่ึงเปนเร่ืองยากและเปนเร่ืองใหญ เพราะตองปลูกพืช
“เทอรโบ” ปลูกทุกอยาง ท้ังตนไมยืนตน เชน  มะพราว มะมวง มะนาว มะยม ขนุน

สะเดา  สะตอและแค
สวนไมลมลุกก็มี เชน ผัก ฟก แฟง ปูเล ตะไคร ใบกระเพรา โหระพา และแมงลัก
อยาตกใจวามีเน้ือท่ีนิดเดียว ทํ าไมปลูกต้ังเยอะ
เกษตรกรตัวจริงเขาสอนวา แรก ๆ ก็ปลูกไปเยอะ ๆ กอน หากโตข้ึน ไมพอใจก็ตัดท้ิงได
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การทํ าลายงายกวาการสรางอยูแลว
แมจะมีเนื้อที่ไมมาก แตเม่ือปลูกพืชลงไปแลว ก็ตองดูแลรักษา
ท่ีสํ าคัญก็คือนํ ้า
แมวาจะมีนํ ้าในสระ แตถาจะใหตักนํ ้าหรือวิดน้ํ าขึ้นมารดตนไม
คงตองเร่ิมทํ าสวนตั้งแตเด็ก ๆ หรือหนุม ๆ ละกระมัง
เร่ิมตนตอนแก ก็คงตองใชเทคโนโลยีเขาชวย
ก็เปนเทคโนโลยีธรรมดา คือใชเคร่ืองปมน้ํ า
แตเคร่ืองปมน้ํ าก็ตองใชไฟฟา
ไปติดตอการไฟฟานครหลวง เขาก็บริการดีนะครับ แตเน่ืองจากสวนของ “เทอรโบ” อยู

หางจากเสาไฟฟาที่มีอยูเดิม ประมาณ 9 ตน
ไฟฟาเขาจะออกคาเสาและสายใหไมเกิน 4 ตน
สวนท่ีเหลือ “เทอรโบ” ตองออกคาเสาและคาสายไฟฟาเองประมาณ 5 ตน
อยากไดไฟฟาเขานี่ครับ ก็ตองกัดฟนออกคาปกเสาและคาสายไฟฟาดังกลาว
ยังดีท่ียังเปนเรือนหม่ืน ไมเหมือนเปนเรือนแสนเหมือนชาวบานแถวน้ันโดนเรียกเก็บ

กอนหนาน้ี

ตอนสรางสวนใหม ๆ ก็สรางกระทอมไวหน่ึงหลัง
เปนกระทอมไมไผและหลังคามุงจาก
หลังจากไปทํ าสวน เกือบทุกวันหยุดราชการ
ฝนตกแรง ๆ ก็เปยก ก็เลยมีความคิดจะสรางบานเล็ก ๆ ซักหลัง
ทํ าเปนรีสอรทสวนตัววาง้ันเถอะ
แตถามีบาน ก็ตองมีน้ํ าประปา
ซึ่งคิดวาไมนาจะมีปญหา เพราะสวนอยูหางจากทอเมนของการประปานครหลวงเพียง

ประมาณ  800 เมตร เทาน้ัน
แตเม่ือติดตอไปท่ีการประปานครหลวง
คํ าตอบก็คือ ไมอาจจะวางทอไปถึงท่ีสวนได

 ไมคุมกับการลงทุนเพราะมีบานอยูในบริเวณน้ันเพียง 5 ครัวเรือน
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ไดรับค ําตอบแลวก็สะอึกครับ
เพราะท้ังการไฟฟานครหลวงและการประปาสวนภูมิภาค เปนรัฐวิสาหกิจท่ีผูกขาด
คงลืมหนาท่ีหลักของรัฐวิสาหกิจท้ังสองแหงน้ีวา เปนการบริการดานสาธารณูปโภคให

แกประชาชน
ไมใชทํ าเหมือนกับธุรกิจเอกชน ท่ีบริหารโดยยึดถือ “กํ าไร” เปนท่ีต้ัง

 แตคิดวา หากมีคูแขง ทั้งไฟฟาและนํ้ าประปาเม่ือใด
เอกชนก็คงจะลงทุน

 เพราะไฟฟาและนํ้ าประปา เปนปจจัยสํ าคัญประการหน่ึงท่ีประชาชนจะตัดสินใจวาสราง
บานในท่ีของตนเองหรือไม

เมือ่มีน้ํ าประปาและไฟฟา ก็จะมีคนไปอยูมากข้ึน
รายไดจากการขายผลผลิตคือไฟฟาและประปาก็จะมีมากขึ้นเปนเงาตามตัว
คงไมคิดแบบผูบริหารของรัฐวิสาหกิจท้ังสองแหงน้ีหรอก
แคลงทุนผลิตสินคาเทานั้น  ไมตองมีฝายขาย เพราะผูซื้อตองงอซื้อ
และหากอยากซ้ือ ก็ตองมาซ้ือถึงท่ีผลิตหรือไมก็ตองหาทางนํ าสินคาไปใชเอง
ตองปกเสา พาดสายส ําหรับไฟฟา และตองเสียคาทอประปาเอง
แตเม่ือผูขอลงทุนไปแลว สมบัติเปนของการไฟฟาและของการประปา
คนที่มาขอซื้อไฟฟาและประปาใหม ก็สบายไป เพราะไมตองช ําระเงินคาสิ่งเหลานี้อีก
ยุติธรรมสํ าหรับผูบุกเบิกคนแรกหรือไม

ท่ีจริง ไฟฟาและนํ้ าประปาเปนสาธารณูปโภค
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตนครหลวงนั้น ทุกพ้ืนท่ีนาจะใหบริการท่ีดีแลว
แตก็ยังมีเสียงบนเสียงวาทางส่ือตาง ๆ อยูโดยตลอด
วาในเขตนครหลวงและเขตปริมณฑล ไมมีไฟฟาและประปาใช
เพราะแนวคิดของรัฐวิสาหกิจทั้งหลายไมไดคิดถึง  “การใหบริการ”
มัวแตจะคิดแบบธุรกิจ คือเอากํ าไรมาก ๆ

 และกํ าไรทั้งหมดก็ไมไดน ําเขาหลวงท้ังหมดหรอก
กอนจะนํ าเขาหลวงนั้น ไดนํ ามาเปนโบนัสใหแกตนเองและพนักงานกอนแลว
ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีไมถูกตองเปนอยางย่ิง
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อยากใหรัฐบาล “คิดใหม ทํ าใหม” เปดโอกาสใหเอกชนเขามาเปนคูแขงเร็ว ๆ
 ถึงตอนน้ันแหละ ทานไมมีโอกาสผูกขาดอีก

ซ่ึงอาจจะสายเกินไปแลวก็ได
และก็คงไมทํ าเหมือนพนักงานองคการโทรศัพทท่ีทํ ากับธนาคารหนึ่งมาแลวนะ
ท่ีเรียกรองใหพนักงานทุกคนถอนเงินจากธนาคารน้ัน ไปฝากกับธนาคารอ่ืน
เพราะธนาคารแหงนั้น ไมอาจทนการรับบริการจากองคการโทรศัพทได
แตหันไปใชบริการของบริษัทเอกชนแทน

“เทอรโบ” จึงอยากใหรัฐบาลเปดโอกาสใหบริษทเอกชนเขามาเปนคูแขงในการบริการ
ไฟฟาและประปา

เพือ่ใหประชาชนมีทางเลือก และไดใหบริการแกประชาชนอยางท่ัวถึง
จะไดไมเกิดปญหาเชนกรณีของ “เทอรโบ”

ในกรณีท่ียังไมอาจใหมีคูแขงเกิดข้ึนไดเร็วนัก
ก็ขอฝากรัฐบาลชุด “คิดใหม ทํ าใหม” ดวย
ชวยใหนโยบายแกรัฐวิสาหกิจซ่ึงเปนสาธารณูปโภค
ใหค ํานึงถึงการบริการ มากกวาการไดกํ าไรท่ีเปนตัวเงินมากนัก
ขอใหนึกถึงวา กํ าไรคือการท่ีประชาชนไดรับบริการท่ีดี
หวังวาความหวังท่ีฝากไวคงไมลอยไปตามลม
เพราะประโยชนสวนใหญจะตกอยูแกประชาชน
ไมใชเฉพาะประชาชนในเขตนครหลวงหรือในเขตปริมณฑลหรอก
ประชาชนคนไทยทั้งประเทศนั่นแหละ

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