
ทอไอเสีย
เทอรโบ

“เทอรโบ” เขียนบทความใน “วารสารขาราชการ” มานาน
แมวาจะเคยเขียนถึงการเตรียมตัวเกษียณอายุมาแลว

 แตก็ยังไมเคยเขียนถึงผูท่ีเกษียณอายุ  ท้ัง ๆ ท่ีมีเร่ืองท่ีนาจะเขียนถึงหลายประการ
 ขาราชการซ่ึงรับราชการจนเกษียณอายุ ไมวาจะมีอายุครบตามท่ีกฎหมายกํ าหนด
 หรือเขาสูโครงการเปล่ียนเสนทางชีวิต : เกษียณกอนกํ าหนด
 ถือไดวาเปนบุคคลท่ีมีประโยชนและมีคุณคาตอทางราชการเปนอยางย่ิง
 และเมื่อพนจากราชการไปแลว ก็ยังประพฤติปฏิบัติ ท่ีนารัก นาเคารพ นานับถือ
 และที่สํ าคัญท่ีสุดก็คือยังทํ าตัวใหเปนประโยชนตอสังคม
 แตก็ยังมีขาราชการท่ีเกษียณอายุบางคน ขอย้ํ าวา เพียงบางคน ซ่ึงนอยมาก
 ชอบทํ าตัวใหขาราชการ โดยเฉพาะลูกนองเกา เขาไปบนกันลับหลัง

ขอเขียนของ “เทอรโบ” ใน “วารสารขาราชการ” ฉบับน้ี
 ก็คงจะเหมือนเหรียญ ซ่ึงจะไดสะทอนท้ังสองดาน
 คือท้ังดานหัวและดานกอย หรือดานบวกและดานลบ
 แนนอนครับ เม่ือมีดานบวกมากกวา ก็คงจะพูดถึงกันกอน แลวคอยไปดูในดานลบ
ทีหลัง

ในดานบวกน้ัน ขอพูดถึงขาราชการท่ีเกษียณอายุในสวนตัวบุคคลกอน
หลายทานน้ัน ยังใหความชวยเหลือทางราชการและสังคมดวยดีมาโดยตลอด
สวนใหญจะเปนกรรมการ หรืออนุกรรมการในสวนราชการตาง ๆ หรือกรรมการใน

ชมรมหรือสมาคม
ความคิดความอานของทานนั้น ยังสุขุม รอบคอบ และความเห็นท่ีเต็มเปยมดวยประสบ

การณ
รวมท้ังยังคงความนาเคารพ และนานับถือไวเหมือนเดิม
----------------------------
* ลงในวารสารขาราชการ ประจํ าเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2544
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มีส่ิงเดียวเทาน้ันท่ีเปล่ียนแปลงไป และเปนการเปล่ียนแปลงท่ีขาราชการหลายตอหลาย
คนอยากเปล่ียนแปลงบาง

ส่ิงน้ันก็คือ หนาตาท่ีอ่ิมเอิบ ไมมีแววกังวลใหพบเห็น และไมมีอาการเครียด
และที่สํ าคัญท่ีสุดก็คือ ทานวางตัวไดอยางมีเกียรติ และมีศักด์ิศรี
ซ่ึงผิดกับทานท่ีเกษียณแลว อยูกับบานเฉย ๆ ไมคอยมีงานทํ า
ทานเหลาน้ีจะแกเร็วข้ึน
เกษียณไปเพียงปสองป แตแกกวาเดิมนับ 10 ป ก็มี

กลับมาพูดถึงทานท่ีเกษียณแลว และออกนอกบานมาทํ างานชวยเหลือราชการและสังคม
กันตอนะครับ

ซ่ึงนอกจากการชวยเหลือในสวนบุคคลแลว
มีหลายแหงท่ีรวมตัวกันเปนชมรม ไมวาจะเปนชมรมแพทยอาวุโส ชมรมอาจารยอาวุโส

ของสถาบันตาง ๆ
หรือเปนโครงการท่ีทางราชการสนับสนุน
แตท้ังหมดน้ี มีจุดมุงหมายทํ านองเดียวกัน คือ ทํ าคุณประโยชนใหแกสังคมและประเทศ

ชาติ
“เทอรโบ” ขอยกตัวอยางท่ีสํ าคัญ ๆ เพียง 2 ตัวอยาง
ตัวอยางแรกคือชมรมขาราชการอาวุโส

เพียงแคอานวัตถุประสงคของชมรมน้ี ก็จะเห็นความต้ังใจของผูท่ีเกษียณอายุแลวเปน
อยางดี

ชมรมขาราชการอาวุโส ไดตั้ง วัตถุประสงค ไว 3 ประการ
ประการแรก เพ่ือเปนศูนยรวมสมาชิกท่ีมีความรู ความสามารถและประสบการณในการ

ปฏิบัติงานดานตาง ๆ
และมีความประสงค ความศรัทธาท่ีจะถายทอดความรู และประสบการณแกขาราชการรุน

หลัง ทํ าประโยชนใหแกราชการบานเมือง สังคม
รวมท้ังการเปนวิทยากร การใหค ําปรึกษาแนะน ําแกองคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน

และธุรกิจเอกชนตามความเหมาะสม
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ประการท่ีสอง เพ่ือสนับสนุนการดํ าเนินกิจกรรมของภาคราชการ โดยใชทรัพยากรบุคคล
ซ่ึงเปนผูเคยรับราชการท่ีมีความรู ความสามารถและประสบการณสูง

เปนกลไกเรงเราและผลักดันใหภาคราชการเปล่ียนแปลงไปสูความมีประสิทธิภาพ ประ
สิทธิผล และสามารถแขงขันกับเวทีโลก

และประการสุดทาย
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ส ําหรับขาราชการท่ีพนจากราชการไปแลว ให

สามารถด ํารงชีวิตไดอยางมีเกียรติ ศักด์ิศรีและมีความสุข
เปนแบบอยางท่ีดีแกขาราชการรุนหลัง และด ําเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีชมรมพิจารณาเห็น

สมควร

ครับ เปนวัตถุประสงคท่ีครบถวนสมบูรณ
เพราะนอกจากจะชวยเหลือสังคม ชวยเหลือเพ่ือนฝูงแลว
ตองกลับมาชวยเหลือตนเองดวย
ท่ีสํ าคัญก็คือ “ใหสามารถด ํารงชีวิตไดอยางมีเกียรติ มีศักด์ิศรีและมีความสุข”
ไมใชตั้งชมรม โดยมีขอบังคับและมีวัตถุประสงคอยางโกหรู แตไมไดทํ าอะไรนะครับ
เพราะชมรมนี้ไดด ําเนินกิจกรรมตาง ๆ มากมาย
เชน โครงการรณรงคและสนับสนุนการปฏิรูปราชการ
รวมกับสํ านักงาน ก.พ. ในดานวิทยากรและการจัดสัมมนาโครงการเรียนรูตามรอยพระ

ยุคลบาท
โครงการรณรงคและสนับสนุนดานคุณภาพชีวิตขาราชการ
โครงการศูนยขอมูลวิทยากรและท่ีปรึกษาขาราชการอาวุโส และโครงการนันทนาการ

เพื่อชีวิต เปนตน

อานถึงตอนน้ีแลว คงอยากไปรวมกิจกรรมกับชมรมขาราชการอาวุโสกันบาง
เพราะเปนชมรมขาราชการอาวุโส ดังน้ัน สมาชิกตองเปนบุคคลท่ีเคยเปนขาราชการซ่ึง

พนจากราชการเพราะเกษียณอายุ ลาออกหรือถูกส่ังใหออกโดยไมมีความผิด
และมีอายุไมตํ ่ากวา 55 ป บริบูรณ
ครับ ทานท่ีมีคุณสมบัติดังกลาว ก็ติดตอขอเปนสมาชิกไดท่ีเลขาธิการชมรม
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ณ สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน ส ํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท ตํ าบลตลาดขวัญ อํ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หรือทางโทรศัพท 0-2547-1361, 0-2547-1365 และ 0-2547-1371
คาบํ ารุงเพียง 500 บาท และช ําระเพียงคร้ังเดียว

ตัวอยางท่ีสองคือ ธนาคารสมอง
จากพระราชด ํารัสของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม

2543 เก่ียวกับเร่ืองธนาคารสมอง  (Brain Bank) โดยการนํ าขาราชการท่ีเกษียณอายุแลว แตยังมี
ความรูความสามารถมาชวยงานของทางราชการ

บัดน้ี ธนาคารสมองไดเกิดขึ้นแลว
เพราะทันทีท่ีมีพระกระแสรับส่ัง คณะรัฐมนตรีก็ไดนอมรับ
โดยในการประชุมเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2543 ไดมีมติใหส ํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนเจาของเร่ืองในการดํ าเนินการในเร่ืองน้ี
ซึ่ง สศช. ก็ไดรีบดํ าเนินการ
จากจดหมายขาวคลังสมอง ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 เดือนสิงหาคม 2544 ทํ าใหไดรายละเอียด

ชัดเจนขึ้น
ธนาคารสมองมีหลักการและแนวคิด 3 ประเด็น คือ
ธนาคารคลังสมองมีความสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมไทยท่ีใหความเคารพนับถือ

ตอผูอาวุโส สงเสริมการถายทอดภูมิความรู ประสบการณอันดีงามจากผูอาวุโสสูคนรุนใหม
ธนาคารสมองจะเปนศูนยรวบรวมผูทรงคุณวุฒิท่ีเกษียณอายุแลวจากภาคราชการและ   

เอกชน ที่มีความพรอมและสมัครใจ จะนํ าความรูและประสบการณมาชวยพัฒนาประเทศ โดยไม
หวังผลตอบแทนเชิงธุรกิจ และ

ธนาคารสมองจะทํ าหนาท่ีเปนหนวยทะเบียนกลางประสานเช่ือมโยงเครือขายตาง ๆ เพื่อ
จัดใหวุฒิอาสาไดท ํางานสอดคลองกับความตองการขององคกรหรือชุมชนตาง ๆ

ท้ังน้ี สศช. ไดประชาสัมพันธและขอความรวมมือไปยังหนวยราชการตาง ๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชนเพื่อพิจารณารายชื่อผูที่มีความพรอมและสมัครใจเปนวุฒิอาสา

ปรากฎวา สศช. ไดรับรายช่ือจากหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนถึง 2,677 คน
แตเมื่อ สศช. ไดมีหนังสือขอใหยืนยันความสมัครใจท่ีจะเปนวุฒิอาสา พรอมท้ังขอ

รายละเอียดตาง ๆ เพ่ิมเติม
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ปรากฎวา ขอมูลจนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2544 มีผูตอบยืนยันท่ีจะเปนวุฒิอาสาในโครง
การธนาคารสมอง จํ านวน 1,305 คน

ธนาคารสมองนี ้ มีคณะกรรมการอํ านวยการธนาคารสมองทํ าหนาที่เสนอความเห็นและ
ใหค ําปรึกษา

เพ่ือใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกํ าหนด
ขณะน้ีมีหลายหนวยงานก็กํ าลังทยอยขอความชวยเหลือจากธนาคารสมอง
จากขอมูลในจดหมายขาวท่ีกลาวแลวปรากฎวา มีหนวยงานขอวุฒิอาสามาถึง 39 หนวย

งาน
เชน อบต.เกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี ไดขอความชวยเหลือในการพัฒนาบุคลากร อบต.

แกไขปญหายาเสพติด แ ละการจัดอาชีพเสริมใหประชาชนในทองถ่ิน
และโครงการชวยเหลือประเทศเพ่ือนบานของกรมวิเทศสหการ ไมวาจะเปนลาว หรือ

เวียตนาม เปนตน
“วารสารขาราชการ” ก็ขอประชาสัมพันธโครงการดี ๆ อยางน้ีดวย
สนใจก็เขาไปดูรายละเอียดในเร่ืองน้ีเพ่ิมเติมไดท่ี www.nesdb.go.th
ส ําหรับหนวยงานท่ีจะขอความชวยเหลือวุฒิอาสา ก็ติดตอท่ี สศช. ตู ป.ณ. 49 ปทฝ.

หลานหลวง กทม. 10102
ทานท่ีเกษียณอายุแลว และประสงคจะเปนวุฒิอาสาก็สมัครได โดยใชใบสมัครใน

Website ขางตนนั่นแหละครับ

พูดแตสิ่งด ีๆ ขางตนแลวก็ปล้ืมใจ
แตก็เหมือนกับท่ีไดกลาวไวในตอนตนน่ันแหละครับ วาเหรียญมีสองดาน
เพื่อไมใหนอยหนา ขอยกมา 2 ตัวอยาง เชนกัน

ตัวอยางแรกเปนผูท่ีไมยอมเกษียณอายุราชการ ท้ัง ๆ ท่ีตามกฎหมายทานพนจากราชการ
ไปแลว

แตในความเปนจริง ทานเหมือนกับยังมาทํ างาน เพราะสวนราชการตองจัดหองอยางเปน
สัดสวนไวให

มีอยูทานหน่ึง ทานคงจะรักหองทํ างานเดิมของทานมาก

http://www.nedb.go.th/
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ก็เลยขอใชหองเดิมน่ันแหละเปนท่ีทํ างาน
ผูท่ีรับตํ าแหนงแทน ก็ตองทํ าตาปริบ ๆ และตองแกปญหาโดยการตกแตงหองใหมแทน
ท่ีรายไปกวาน้ันก็คือ ทานยังส่ังการอยูเหมือนเดิม  เหมือนตอนท่ีทานยังไมเกษียณอายุน่ัน

แหละ
ผูรับตํ าแหนงแทนก็เคยเปนลูกนองเกา พูดอะไรไมออก และก็ตองรับกรรมไป
ตองปฏิบัติตามท่ีทานกรุณาส่ัง ท้ังเร่ืองราชการและเร่ืองสวนตัว
เห็นแลวก็เศรา
สูเจานายของ “เทอรโบ” ไมได
ทานเกษียณอายุแลว และทานก็ใชท่ีทํ างานเปนศูนยรวมในการสงขาวสารและเอกสาร

ตาง ๆ
แตก็ใชเพียงโรงอาหารเทาน้ันแหละ ซ่ึงนอกจากจะมารับจดหมายเชิญประชุมหรือทํ างาน

เล็ก ๆ นอย ๆ แลว
ยังไดรับประทานอาหารกลางวันกับลูกนองดวย
จะจัดหองไวรับรองใหทาน  ทานก็ยังไมรับเลย

ไปดูตัวอยางท่ีสองกันดีกวานะครับ
ครับ เปนกรณีขาราชการท่ีเกษียณอายุแลวไปทํ างานตอท่ีบริษัท
ไมใชเร่ืองแปลกหรอกนะครับ ท่ีจะไปเปนท่ีปรึกษาบริษัทไหน หรือไปเปนลูกนองของ

ใคร
เพราะเปนเร่ืองสวนบุคคล และเปนเร่ืองของการทํ างาน
แตท่ีแปลกก็เพราะ เม่ือยังรับราชการอยู เปนผูมีอํ านาจหนาท่ีในการอนุมัติ อนุญาตใหกับ

บริษัทประเภทหน่ึง
ทันทีท่ีเกษียณอายุราชการ ก็ไปเปนท่ีปรึกษาหรือทํ างานในบริษัทประเภทน้ัน
ก็บริษัทท่ีเคยอนุมัติ อนุญาต นั่นแหละ
กรณีจึงเปนท่ีนาสงสัยวา ตอนท่ีมีอํ านาจอยูน้ัน คงจะอนุมัติ อนุญาตงายกระมัง บริษัท

นั้น ๆ  จึงรับเขาทํ างานทันที
และใหเงินเดือนแพงดวย
ก็ฝากเปนขอสังเกตเทาน้ันแหละครับ
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หวังวาทานท่ีเตรียมตัวจะเกษียณอายุราชการ
แมวาจะอีกหลายเดือน แตก็คงจะตองไตรตรองไวแตเน่ิน ๆ
วาเม่ือเกษียณแลว สมควรจะเปนดังเชนตัวอยางประเภทใด
เปนดานบวกหรือดานลบดี

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