ทอไอเสีย
เทอรโบ
เนื่องในโอกาสปใหม 2545 “เทอรโบ” ขออนุญาตสวัสดีปใ หมกบ
ั แฟน ๆ “วารสารขาราช

การ” ทุกทาน
ขอใหมง่ั มีศรีสขุ มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขกายสุขใจ รวมทัง้ ไมมอี ะไรมากวนใจมาก
นัก
สําหรับ “เทอรโบ” นั้น ยังคงตองปลอยไอเสียทางทอไอเสียตอไป
ครับ ปลอยไปเพือ่ ทีจ่ ะใหอะไร ๆ ดีขึ้น
ฉบับตอนรับปใหมน้ี “เทอรโบ” มีรอ งเล็ก ๆ มาฝาก 2 เรือ่ ง
เริม่ ทีเ่ รือ่ งแรกกอนนะครับ
ทานผูอ า นทีต่ ดิ ตาม “วารสารขาราชการ” มาโดยตลอด คงจะจําไดวาไดเคยเขียนถึงการ
เตรียมตัวกอนเกษียณอายุของ “เทอรโบ”
วิธกี ารก็คอื การสรางสวนเกษตร แมจะเปนสวนเล็ก ๆ เพราะมีเนื้อที่ไมมากนัก
แตกไ็ มทําใหชวี ติ เหีย่ วเฉา
สวนเกษตรนีเ้ ดิมเปนทองนา การถมดินจึงเปนเรือ่ งใหญ แตกไ็ ดแกปญ
 หาดวยการขุดสระ
ในพื้นที่ แลวนําดินมาถมทีท่ เ่ี หลืออยูใ หสงู ขึน้
ไดเนือ้ ทีส่ ระประมาณ 100 ตารางวา แตเนือ่ งจากเปนสระทีล่ กึ พอสมควร จึงสามารถเลีย้ ง
ปลาไดถงึ 5,000 ตัว
สวนพืน้ ทีท่ เ่ี หลืออีกประมาณ 130 ตารางวา นั้น ก็ปลูกตนไมเกือบทุกชนิด
ทั้งมะพราว มะมวง มะนาว มะยม ขนุน มะละกอ กลวย และของกินปกษใตตา ง ๆ เชน
สะตอ และใบเหลียง
รวมทัง้ ปลูกผักตาง ๆ ตามฤดูกาลดวย เชน บวบ ฟก และแตงกวา
สวนโหระพา ใบกะเพรา มะเขือ กระถินและชะอมนั้น มีใหกนิ อยูเ ปนประจํา
ไดลงทุนปลูกกระทอมขึน้ 1 หลัง เพื่อหลบแดดและฝน
---------------------------* ลงในวารสารขาราชการ ประจําเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2545
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รวมทั้งตอไฟฟาเขาไปในพื้นที่ดวย ทัง้ นี้ เพื่อจะไดสูบนํ้ารดตนไม
ทําไปก็เพลินไปครับ เพราะไดออกกําลังกาย ไดขุดดิน ดายหญา และตักแหนใหปลากิน
นอกจากนี้ ยังไดความรูใ นการปรับปรุงดินและการปลูกพืชไปดวย
เลีย้ งปลาไดประมาณ 8 เดือน พอจะจับขายได
ปลา 5,000 ตัว ทีเ่ ลีย้ งไว ตอนนีเ้ หลือเฉพาะลูกหลานของมันเทานัน้
เพราะเขาใจวาเพียงคืนเดียวเทานัน้ ขโมยก็ไปชวยจับและชวยขาย รวมทัง้ รับเงินแทนไป
ดวย
ยังครับ มะมวงสามฤดูทป่ี ลูกไวหลายตน เริม่ มีผลแลว ทัง้ ๆ ทีต่ อ งปลิดทิง้ เพราะตนยัง
เล็ก ปลอยไวเพียงตนละไมกล่ี กู
แตกย็ งั มีคนไปชวยเก็บให
แมวาจะโดนขโมยเลนงาน แตกย็ งั คิดวาไมเปนไร เพียงแตเราตองปรับเปลีย่ นวิธกี ารบาง
อยางเสียใหม
สําหรับปลานัน้ ไมตอ งตักแหนหรือใหอาหารอีก แตจะปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ
สวนมะมวงนั้น เห็นวาเพียงไดอาศัยรมเงา สรางความรมเย็นใหกบั ตัวเองและพืน้ ดินก็นา
จะพอ สวนผลนัน้ ขโมยอาจจะหลงเหลือไวใหกนิ บาง
สวนตนไมอน่ื ก็ตอ งเปลีย่ นแปลงวิธกี ารปลูก คือปลูกในสิง่ ทีข่ โมยไมเห็นผลิตผล คือตน
ไมทใ่ี หผลิตผลในดินแทน
ก็สมุนไพรทีก่ าลั
ํ งฮิตติดอันดับอยูใ นปจจุบนั เชน ขมิ้นและกระชายดํา เปนตน
ปลูกกระทอมไดเพียงปเดียว เห็นสภาพของความชํารุดเร็วมาก
เฉพาะหลังคาซึ่งมุงดวยแฝกนั้น เจอทัง้ ฝนและลมซึง่ แรงเหลือเกิน ก็อยูไ มไหว ขณะนี้
หลบแดดและหลบฝนไมคอยจะได
จึงวางแผนจะสรางบานหลังเล็ก ๆ ไวแทนกระทอม
ออกแบบและประเมินราคาไวเรียบรอยแลว เหลือแตเพียงหาชางมาดําเนินการ
ความคิดดังกลาวตองหยุดลงเพราะมีมือดีขโมยสายไฟของการไฟฟานครหลวงรวมทั้ง
สายไฟสวนตัวเสนสั้น ๆ ทีเ่ ดินจากเสาไฟฟาถึงกระทอม
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ก็ตอ งขอชมเชยชาวบานแถบนัน้ ละครับ ทีเ่ ห็นขโมยนัง่ ลอกสายไฟเพือ่ นําไปขายทีร่ า น
ของเกา
จึงชวยกันจับสงตัวไปสงใหตํารวจดําเนินคดี
ครับ นึกวาขโมยสายไฟฟาอยูในหองขังแลว คงจะไมมีขโมยคนใหมอีก
จึงไดติดตอการไฟฟานครหลวงใหตอสายไฟฟาใหใหม
ซึง่ ก็จําเปนตองเดินสายภายในไวกอ น ก็สายไฟฟาที่เดินจากกระทอมไปที่เสาไฟฟานั่น
แหละครับ มีความยาวเพียงประมาณ 50 เมตร ไดกระมัง
ยังไมทนั ทีก่ ารไฟฟานครหลวงจะมาเดินสายใหใหม
ขโมยก็มาตัดสายไฟฟาราว ๆ 50 เมตรนัน้ ไปอีกแลว
ความคิดที่จะตอไฟฟา รวมทัง้ ความคิดทีจ่ ะกอสรางบานหลังเล็ก ๆ ก็เลยหมดไป
และนี่คือที่มาของขอเขียนในวันนี้
เปลาครับ อยาเขาใจผิดวา “เทอรโบ” จะตอวาสํานักงานตํารวจแหงชาติ
“เทอรโบ” เขาใจดีวา แมวา หนาทีน่ เ้ี ปนหนาทีข่ องตํารวจโดยตรง
แตตารวจก็
ํ
มไี มพอทีจ่ ะระวังไมใหมกี ารลักเล็กขโมยนอย
โดยเฉพาะสวนเกษตรของ “เทอรโบ” ซึ่งหางไกลจากชุมชนพอสมควรนั้น เกินกําลังของ
ตํารวจทีจ่ ะชวยได
อยางไรก็ตาม เราคงไมปลอยใหเหตุการณเชนนีเ้ กิดขึน้ ซําแล
้ วซํ้าเลาไมใชหรือ
คงตองหาวิธปี อ งกันพอสมควร
โดยเฉพาะอยางยิง่ ทรัพยสนิ บางอยาง เชน สายไฟฟา สายโทรศัพท และทอประปา
เปนตน
ของเหลานี้แมวาจะเปนสมบัติของการไฟฟา องคการโทรศัพท และการประปา โดยตรง
แตตอ งถือวาเปนสมบัตสิ าธารณะดวย
เพราะประชาชนเกือบทุกคนตองพึง่ พาอาศัยและตองใชอยูเ ปนประจําทุกวัน
การทีถ่ กู ขโมยไปนัน้ สรางความเดือดรอนใหแกประชาชนในทันทีโดยตรง
จึงควรใชมาตรการพิเศษเพือ่ ใชกบั ผูท ข่ี โมยของเหลานี้
ทัง้ มาตรการการลงโทษและมาตรการการปองกัน ซึง่ จะแยกกลาวเปนกรณีไป
เรือ่ งแรกพูดถึงมาตรการการลงโทษกอน
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โทษของการขโมยของทีเ่ ปนสมบัตสิ าธารณะนี้ ควรจะหนักและรุนแรงกวาโทษของการ
ลักเล็กขโมยนอย
นอกจากจะถูกลงโทษรุนแรงกวาแลว นาจะลงโทษอยางอืน่ ประกอบดวย
เชนผูที่ขโมยสายไฟฟานั้น จะตองใหไฟฟาชอตทุกวัน
ไมตอ งใหถงึ ตายหรอก แตเอาเปนวาเมือ่ ออกจากคุกออกมาแลว ไมกลาขโมยสายไฟฟา
อีก
สําหรับมาตรการปองกันนัน้ ควบคุมทีร่ า นคาของเกา
ของทีเ่ ปนสมบัตสิ าธารณะเหลานี้
อนุญาตใหขายไดเฉพาะที่รานคาของเกาเทานั้น ไมอนุญาตใหขายตามรถเข็นโดยทัว่ ไป
ผูข ายจะตองใชบตั รประจําตัวประชาชน และรานคาของเกาทีซ่ อ้ื ก็จะตองจดบันทึกไวดว ย
วาซื้อมาจากใคร
เมือ่ มีการแจงความตอสถานีตารวจใด
ํ
ก็อาจตรวจสอบไดจากรานขายของเกาบริเวณ
สถานีตารวจนั
ํ
้นและสถานีตารวจใกล
ํ
เคียง
การทําใหสมบัติสาธารณะซื้อขายยากขึ้น เปนการปองกันการขโมยได
ก็ไมทราบวา ความคิดของ “เทอรโบ” จะเขาทาหรือไม และจะปฏิบตั ไิ ดมากนอยเพียงใด
ก็ฝากกระทรวงยุตธิ รรมและสํานักงานตํารวจแหงชาติไดชวยพิจารณาดวย
เพราะคนทีเ่ ดือดรอนคือประชาชนทีอ่ ยูใ นชนบทครับ
เรือ่ งทีส่ อง เปนเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ทีส่ วนเหมือนกัน
แตเปนสวนอาหาร ไมใชสวนเกษตรเหมือนเรือ่ งแรก
นาน ๆ “เทอรโบ” จะไปรับประทานอาหารทีส่ วนอาหารกับเขาซักครัง้ หนึง่
เพื่อนฝูงเขาฝากไวนมาใหนานแลว วันนัน้ จึงถือโอกาสนําไวนไปดื่มในสวนอาหารนั้น
ดวย
ยังโชคดีทก่ี อ นจะเปดไวน พนักงานบอกกอนวาคาเปดขวดทีน่ ค่ี ดิ ขวดละ 300 บาท นะ
ครับ
ไดฟงแลวก็ตกใจ เพราะไวนที่เพื่อนใหมานั้นราคาไมถึง 200 บาท
ก็เลยไมตอ งดืม่ กันในวันนัน้ เพราะยังไมรารวยพอที
ํ่
จ่ ะจายคาเปดขวด 300 บาท
ดังนัน้ วันนีค้ งตองพูดถึงเรือ่ งคาเปดขวด

5
คงตองพูดในหลักการกอนวา สวนใหญแลวคาเปดขวดจะมีกเ็ ฉพาะรานทีจ่ าหน
ํ ายเหลา
หรือไวนโดยเฉพาะ
เชน ในผับ ในบาร หรือในสถานบันเทิงโดยทัว่ ไป
ทัง้ นี้ เพราะไมตองการใหลูกคานําเหลาหรือไวนมาดืม่ ทีร่ า นของตนเอง
และคาเปดขวดจะตองคิดใหแพง พอ ๆ กับกําไรทีจ่ ะไดจากการขายเหลาหรือไวนในแต
ละขวด
ปกติคนทีไ่ ปดืม่ ในผับ ในบาร หรือในสถานบันเทิงก็จะรูก นั
วาหากนําเหลาหรือไวนทต่ี นเองชอบ ไปดืม่ ในรานเหลานี้ ก็จะตองเสียคาเปดขวด
มาถึงรานอาหาร ซึง่ วัตถุประสงคหลัก ก็คอื การจําหนายอาหาร ไมใชจําหนายเหลาหรือ
ไวน
สวนใหญเขาจะไมคิดคาเปดขวดกัน ยกเวนรานอาหารในโรงแรม ซึง่ จําหนายเหลาและ
ไวนดวย ก็จะคิดคาเปดขวด
แตรานอาหารตามถนนทั่วไป โดยเฉพาะสวนอาหารนัน้ ไมเคยเห็นเขาคิดคาเปดขวดกัน
หรือจะคิดอยางมากก็ 50 บาท หรืออยางมากสุดก็ไมเกิน 100 บาท
ซึง่ คิดวาเปนคาบริการเล็ก ๆ นอย ๆ ก็พอจะเขาใจ
แตนี่คิดตั้ง 300 บาท ซึง่ ก็แพงเกินไป
และคิดวาคงจะรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มดวย ซึง่ หากรวมก็อกี ตัง้ 21 บาท รวมเปน 321 บาท
ครับ เมือ่ “เทอรโบ” เจอกับปญหา ก็คงไมพดู อยางเดียว ตองหาทางแกปญ
 หาเรือ่ งนีด้ ว ย
หนวยงานแรกทีน่ กึ ถึงก็คอื สํานักงานคณะกรรมการคุม ครองผูบ ริโภค
จึงโทรศัพทไปสอบถามในเรือ่ งนี้ ทีห่ มายเลขโทรศัพท 0-2282-4579
เจาหนาทีท่ ร่ี บั สายเปนผูช ายครับ แตพดู จาดวยอัธยาศัยไมตรีทด่ี ยี ง่ิ
ไดรบั ทราบวาเรือ่ งนีต้ อ งแจงทีก่ รมการคาภายในใหดาเนิ
ํ นการ
พรอมกับแจงหมายเลขโทรศัพทกลางของกรมการคาภายใน คือ 0-2221-0062 ใหดวย
เจาหนาทีข่ องกรมการคาภายในทีร่ บั สายเปนผูห ญิง มีอธั ยาศัยดีเชนกันครับ ไดขอใหพูด
สายโดยตรงกับเจาหนาทีข่ องศูนยรอ งเรียนโดยตรงทีห่ มายเลขโทรศัพท 0-2622-2420-3
มาถึงจุดนีอ้ ยากขัดจังหวะซักนิด หากเจาหนาทีข่ องสํานักงานคณะกรรมการคุม ครองผู
บริโภค จะแจงหมายเลขโทรศัพทของศูนยรอ งเรียน กรมการคาภายใน ก็จะประหยัดเวลาและคา
ใชจา ยทีใ่ ชในการโทรศัพทไดมาก
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หลังจากทีเ่ จาหนาทีข่ องศูนยรอ งเรียน กรมการคาภายในไดสอบถามรายละเอียดและแจง
วาจะแจงผลการพิจารณาไปใหทราบในภายหลัง โดยไดขอชือ่ และหมายเลขโทรศัพทไวดว ยแลว
“เทอรโบ” ก็ไดเสนอแนะไปดวยวา รานอาหารโดยทัว่ ไป โดยเฉพาะสวนอาหารนี้ ไมสม
ควรทีจ่ ะคิดคาบริการเปดขวดเหลาหรือไวน
หรือหากมีความจําเปนก็ขอใหกําหนดคาบริการไวใหตายตัวดวย ทัง้ นี้ จะไดรบั ทราบ
โดยทัว่ กัน
ก็คงตองคอยการทํางานของกรมการคาภายในละครับ วาจะดําเนินการในเรือ่ งนีอ้ ยางไร
ตอไป
ครับ เริม่ เขียนบทความนีด้ ว ยอารมณขนุ มัว
เมือ่ อยากไดขอ มูลจากเจาหนาทีซ่ ง่ึ พรอมทีจ่ ะรับฟงปญหาของประชาชน รวมทัง้ พูดจา
ดวยนําเสี
้ ยงไพเราะและนาฟงแลว
ก็รสู กึ ประทับใจ
การที่ “เทอรโบ” ไมไดแสดงตัววาเปนใคร ยังไดรบั การบริการทีด่ แี บบนี้
ทําใหเห็นวาประชาชนทัว่ ไปก็คงจะไดรบั บริการดวยดีเชนเดียวกัน
ขาราชการทัง้ สองหนวยงานที่ “เทอรโบ” ไดพดู จาดวยทัง้ 3 คน
คงจะปฏิบัติตามคําขวัญของทานปญญานันทภิกขุทว่ี า
“ขาราชการคือบุคคลทีท่ างานให
ํ
ประชาชนชื่นใจ”
ทานเลขาธิการคณะกรรมการคุม ครองผูบ ริโภคและทานอธิบดีกรมการคาภายใน ขอได
โปรดรับคําชมของ “เทอรโบ” ไวดวย
-----------------------------

