ฉบับที่ 8 วันที่ 15 เดือนมีนาคม 2553

สวัสดีคะ..ทานผูอานทุกๆทาน
ฉบับนี้ก็มาถึงฉบับที่ 8 กันแลวคะ สําหรับในรอบสัปดาหที่ผานมาไดเกิด
เหตุการณตางๆมากมายกับคนไทยทั้งประเทศ เราก็ควรใชสติในการใชชีวิตและการ
ทํางานอยา ใหเรื่อ งตา งๆ เหลา นี้เขามามีอิท ธิพลและทําลายบรรยากาศของการ
ทํางานนะคะ
ในสัปดาหนี้ทีมงาน T.P. News ไดนําเสนอเรื่องราวที่นาสนใจและเปน
ประโยชนกับเพื่อนๆชาว TP. ทุกคน...........ลองอานกันดูนะจะ!

กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสราง เดิมที่จะเขา ครม.วันนี้ (9 มีนาคม
2553) แตลาสุดมีทาทีที่จะผลักดันรางกฎหมายหลักออกมากอน และชะลอการ
นําเสนอรางพ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ไวเพื่อความรอบคอบและปองกัน
แรงตานนักการเมือง หากจะเอาเขา ครม. ตองกําหนดอัตราและรูปแบบการ
จัด เก็ บภาษี ที่ดิน คู กับร า ง พ.ร.บ. ขณะนี้กํ าลังรอความเห็ น จากหนวยงานที่
เกี่ ย วข อ งเข า มาเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาทั้ ง กรมที่ ดิ น กรมธนารั ก ษ และ
กระทรวงมหาดไทย
หลักการดังกลาวเปนการใหสังคมไดเตรียมตัวกอนกฎหมายมีผลบังคับ
ใช เชน หากออกมาใชป 2553 นี้ ก็จะมีผลป 2555 ที่เริ่มจัดเก็บอัตราขั้นต่ํากอน
จะเพิ่มขึ้นในอนาคตจนถึงสูงสุดที่ 0.5% กรณีของที่อ ยูอาศัย นอกจากจะใช
เกณฑมู ล ค า ที่ ดิ น สิ่ ง ปลูก สรา งไมเ กิ น 1 ลา นบาทแลว ควรใช ห ลั ก ปริม าณที่
ครอบครองดวย โดยอาจกําหนดไมเกิน 100 ตารางวาดวย เพราะที่ดินแตละ
พื้นที่มีมูลคาไมเทากัน เชน ยานธุรกิจที่ที่ดินมีราคาแพง
สําหรับเกษตรกรจะใชเกณฑมูลคาที่ดินเปนตัวประเมินภาษีที่กําหนดไว
0.05% เพราะหากใชจํานวนไรก็อาจมีผลไดเปรียบเสียเปรียบจากมูลคาที่ดินได
ขณะนี้ ยั ง ไม ไ ด กํ า หนดชั ด เจนว า มู ล ค า ไม เ กิ น เท า ไหร เ ป น ไปตามหลั ก การ
เนื่องจากเปนอํานาจของฝายบริหารที่จะออกพระราชกฤษฎีกา กวาจะถึงเวลาใช
อาจมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลนโยบายและมีการเปลี่ยนแปลงอัตราที่กําหนดไว
เดิมก็ไดแตไมเกี่ยวกับการยุบหรือไมยุบสภา
ขอมูลราคาที่ดินของ กรมธนารักษ สํารวจและประเมินทุก 4 ป ใชมา
ตั้งแตป 2551 ลาสุดเมื่อเดือน กุมภาพันธ 2553 ที่ผานมาไดมีการปรับราคา
ที่ดินใหมบางพื้นที่ใหเปนไปตามราคาตลาด ราคาที่ดินสูงสุด 5 อันดับแรกยังอยู
ในกรุงเทพฯ ทั้งในยานธุรกิจเกาและยานธุรกิจใหม
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สาระนารู
คําวา Bluetooth หรือ ฟนสีฟา ความจริงแลวเปนนามของกษัตริย
ประเทศเดนมารก ที่มีชื่อวา "Harald Bluetooth" (ภาษาเดนมารก Harald
BlÅtand) ในชวงป ค.ศ. 940-981 หรือประมาณ 1,000 กวาปกอนหนา
ซึ่งปกครองประเทศเดนมารก และนอรเ วย ใ นยุค ของไวกิ้งค และต อ งการรวม
ประเทศใหเ ปน หนึ่งเดีย ว นอกจากนั้น ยังทรงเปน ผูนําเอาศาสนาคริส ตเ ขาสู
ประเทศเดนมารกอีกดวย

กษัตริย Harald Bluetooth ป ค.ศ. 940-981

และเพื่ อ เป น การรํ า ลึ ก ถึ ง กษั ต ริ ย Bluetooth ผู ป กครองประเทศกลุ ม
สแกนดิเนเวีย ซึ่งในปจจุบันเปนกลุมผูนําในดานการผลิตโทรศัพทมือถือปอนสู
ตลาดโลก และระบบ Bluetooth นี้ ก็ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใชกับโทรศัพทมือถือ และ
เริ่มตนจากประเทศในแถบนี้ดวยเชนกัน

กําเนิด Bluetooth?

ป 1994 บริษั ท อี ริ ค สัน โมบาย คอมมูนิเ คชั่น เริ่มต น ที่จ ะ
คนควาวิจัยความเปนไปไดในการนําคลื่นสัญญาณวิทยุ มาใชระหวาง
โทรศัพทมือถือและอุปกรณตางๆ และเปนผูนําชื่อ Bluetooth มาใช
ป 1998 กลุมผูพัฒนาวิจัยระบบ Bluetooth ไดถูกกอตั้งขึ้น
โดยเกิดจากการรวมตัวของบริษัทยักษใหญอยาง Ericsson, Nokia, IBM,
Toshiba และ Intel ในกลุมที่ใชชื่อวา Special Interest Group (SIG)
ซึ่งในกลุมจะประกอบดวย กลุมผูนําทางดานโทรศัพทมือถือ, คอมพิวเตอร
ฯลฯ ซึ่งกลุมเหลานี้ไดประเมินวา ภายในป 2002 ในอุปกรณการสื่อสาร,
เครื่องใช, คอมพิวเตอร จะถูกติดตั้ง Bluetooth ที่จะใชเชื่อมตอระหวาง
อุปกรณตางๆ อยางแพรหลาย

Bluetooth คืออะไร?
BLUETOOTH คือ ระบบสื่อสารของอุปกรณ อิเล็คโทรนิคแบบสองทาง
ดวยคลื่นวิทยุระยะสั้น (Short-Range Radio Links) โดยปราศจากการใช
สายเคเบิ้ล หรือสายสัญญาณเชื่อมตอและไมจําเปนจะตองใชการเดินทาง
แบบเสนตรงเหมือนกับอินฟราเรด ซึ่งถือวาเพิ่มความสะดวกมากกวาการ
เชื่อมตอแบบอินฟราเรด ที่ใชในการเชื่อมตอระหวางโทรศัพทมือถือกับ
อุปกรณ ในโทรศัพทเคลื่อนที่รุนกอนๆ และในการวิจัย ไมไดมุงเฉพาะการ
สงขอมูลเพียงอยางเดียว

แต ยั ง ศึ ก ษาถึ ง การส ง ข อ มู ล ที่ เ ป น เสี ย ง เพื่ อ ใช สํ า หรั บ Headset
บนโทรศัพทมือถือดวย

Bluetooth สามารถนํามาใชใหเขากับชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี และยังเพิ่ม
ความสะดวกในการใชง านกั บ อุป กรณ ตา งๆ และนอกเหนือ จากที่ก ล าวไป
Bluetooth ยังถูกพัฒนามาใชงานกับอุปกรณอื่นๆ อีกดวย ทั้งหูฟง สเตอริโอ
เครื่องเลนซีดี รีโมทวิทยุ แมกระทั่งในรถยนต ซึ่งปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยี
Bluetooth ไปใชกันแลว ทั้งชุด Hands free, หรือ รีโมทเปด-ปดประตู หรือ
ระบบ Keyless แตเราไมตองกดปุมที่กุญแจอีกตอไป เพียงแคอยูในระยะการ
ทํางาน ประตูก็จะเปดล็อใหทันที สวนเวลาลงรถก็สามารถเดินตัวปลิวออกจาก
รถไดเลย เมื่อการเชื่อมตอระหวางตัวรถกับกุญแจขาดจากกัน ก็จะล็อคใหเอง
อัตโนมัติ (รถบางรุนเริ่มมีใชกันแลว Mercedes-Benz SLR)

ปจจุบัน การแทนที่สายเคเบิลดวย Bluetooth อาจยังมีปญหา
อยูบาง เชน ในดานของราคาที่สูงกวาแบบใชสายเคเบิ้ลอยูพอสมควร ดังนั้น
หากอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth เหลานี้ สามารถลดระดับราคาลง (แต
ก็ขึ้นอยูกับปจจัยไดหลายๆดาน) เทคโนโลยีบลูทูธ ก็นาจะถูกนํามาใชแทนที่
การติดตอสื่อสารแบบที่ใชสายไดอยางแพรหลาย
ที่มา: http://www.siamphone.com/news/bluetooth/page.htm 9 มีนาคม
2553

 ยินดีตอนรับนองฝกงานทั้งสองคนที่เขามารวมงานกีบ TP. นะคะ (ถาใครใชงาน
หนักไปก็บอกไดนะจะ)
 ชาวชั้น 2 ก็ยินดีตอนรับนองใหม (รึเปลา) ที่จะขึ้นมานั่งฝงโซน C ในเร็วๆ นี้

