¡uÁÀÒ¾a¹¸ 2551

E-mail :mfrdb_moretoit@yahoo.co.th

กระดานขาว

1 ป พรอมเดินหนาระบบราชการใหม
โลกรอน วิบัติภัยที่ทุกคนหลีกไมพน (Part V)


เจาประจํา

บานกาแฟ
เรื่องเกาเลาความหลัง
ป.ปลา นารู
อานดีๆมีรางวัล

1 ป พรอมเดินหนาระบบราชการใหม
ขณะนี้อาชีพที่ออกจะตุมๆ ตอมๆ มากสุดเพราะจะมีการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญจาก พ.ร.บ.ฉบับใหมคือ พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน
ฉบับใหม ที่ผานการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติไปอยางงายๆ ดวยมติ
เปนเอกฉันท ที่จะเกิดผลกระทบกับขาราชการกวา 4 แสนคนและ
ขาราชการที่อยูนอกระบบแตยึดระเบียบขาราชการก.พ.เปนเกณฑ
พิจารณาอีกกวา 1 ลานคน
พ.ร.บ.ฉบับใหมนี้ มีจุดเดนตรงที่จะมีการยกเลิกระบบซีทั้งหมด
มีการแยกการบริหารราชการออกเปน 4 แทง คือแทงทั่วไป แทง
วิชาการ แทงอํานวยการ และแทงบริหาร ที่สําคัญเมื่อ พ.ร.บ.นี้บังคับใช ขาราชการทุกคนตางสนใจและตั้งความหวังมาก
ที่สุดวาเงินเดือนของภาคราชการ ที่สามารถเทียบเคียงกับภาวะตลาดและภาคเอกชนไดแน
เปดขอมูล 4 แทง-เงินเดือนใหม
โดยขาราชการทั้งหมดจะถูกจําแนกกลุมใหมหมดตามภาระหนาที่ โดยใน
แทงทั่วไปจะประกอบดวยขาราชการเดิมที่มีหนาที่ในฝายปฏิบัติการทั้งหมด รวมถึงขาราชการที่ทําหนาที่เกี่ยวกับ
เอกสาร
จะถูกจัดแบงระดับออกเปน 4 ระดับ คือ
ระดับปฏิบัติงาน (ซี 1-4 เดิม)
เงินเดือนขั้นต่ําเริ่มตนที่ 4,630 บาท ขั้นสูง 18,190 บาท
ระดับชํานาญงาน (ซี 5-6 เดิม)
เงินเดือนระดับต่ําที่ 10,190 บาท ระดับสูงที่ 33,540
ระดับอาวุโส (ระดับ 7-8 เดิม)
เงินเดือนขั้นต่ํา 15,410 บาท ระดับสูง 47,450 บาท
และระดับทักษะพิเศษ
ขั้นต่ํา 48,220 บาท ขั้นสูง 59,770 บาท
แทงวิชาการ จะประกอบไปดวยขาราชการที่มีหนาที่ในการวางแผน วิเคราะหทั้งหมด มี 5 ระดับคือ
ระดับปฏิบัติการ (ซี 3-5 เดิม)
ขั้นต่ํา 7,940 บาท ขั้นสูง 22,220 บาท
ระดับชํานาญการ (ซี 6-7 เดิม)
ขั้นต่ํา 21,080 บาท ขั้นสูง 36,020 บาท
ระดับชํานาญพิเศษ (ระดับ 8 เดิม) ว/วช.
ขั้นต่ํา 21,080 บาท ขั้นสูง 50,550 บาท
ระดับชํานาญพิเศษ (ซี 8 เดิม) ว/วช.
ระดับเชี่ยวชาญ (ซี 9 เดิม) วช./ชช.
ขั้นต่ํา 29,900 บาท ขั้นสูง 59,770 บาท
และระดับทรงคุณวุฒิ (ซี 10-11 เดิม) วช/ชช ขั้นต่ํา 41,720 บาท ขั้นสูง 66,480 บาท
แทงอํานวยการจะมี 2 ระดับ คือ
ระดับตน (ซี 8 เดิม) บก. ผอ.กอง/เทียบเทา
ขั้นต่ํา 25,390 บาท ขั้นสูง 50,550 บาท
และระดับสูง (ซี 9 เดิม) บส. ผอ.สํานัก/เทียบเทา ขั้นต่ํา 31,280 บาท ขั้นสูง 59,770 บาท

แทงบริหาร มี 2 ระดับเชนกันคือ
ระดับตน (ซี 9 เดิม) บส.รองหน..สรก.
และระดับสูง (ซี 10-11 เดิม) บส. หน.สรก.

ขั้นต่ํา 48,700 บาท ขั้นสูง 64,340
ขั้นต่ํา 53,690 บาท ขั้นสูง 66,480 บาท

ขณะที่ทงั้ 19 กระทรวง 159 กรม ตางรูตัวเองแลววาจะตองมีการขยับและเตรียมพรอมรับความ
เปลี่ยนแปลง แตก็ยังไมมีกฎเกณฑที่ชัดเจนในการจัดคนลงแทงตางๆ และ ก.พ.คือหนวยงานหลักที่จะตอง
วางกฎเกณฑการจําแนกขาราชการลงแทงตางๆ ใหชัดเจนดังนั้นปญหาความขัดแยง การตอตานจะเกิดขึ้น
มากหรือนอยขึ้นอยูกับหลักเกณฑที่ ก.พ.กําหนดขึ้นมา
ปรีชา วัชราภัย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ กลาววา ขณะนี้ พ.ร.บ.ฉบับใหม ได
ผานการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแลวและอยูในขั้นตอนการทําเอกสารใหครบถวนสมบูรณกอนทูล
เกลาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงลงปรมาภิไทย หลังจากนั้น
เมื่อมีการประกาศใช ก็พรอมที่จะเดินหนาในการจัดระบบขาราชการ
ใหมทนั ที และในขั้นตอนการจัดระบบใหม ทั้งจัดจําแนกขาราชการลง
ใน 4 แทง พรอมทํากฎหมายลูก 71 ฉบับรองรับ จะตองใหเสร็จ
ภายใน 1 ป และเดินหนาระบบใหมไดภายในป 2552 ทันที
“สิ่งที่ดูเหมือนงายแตยาก คือ ตองจัดคนลงใหครบทั้ง 4 แทง ที่
จริงทุกคนนาจะรูอยูแลววาภาระหนาที่งานที่ทาํ อยูของตัวเองจะตอง
ไปอยูในแทงไหน แตบางคนพอรูสึกวาถูกจัดไปอยูในแทงทัว่ ไป ก็จะ
รูสึกวามีศักดิศ์ รีนอยกวาแทงวิชาการ ซึง่ ไมใช เงินเดือนก็ไมตางกัน
มาก ทุกคนมีศักดิ์ศรีเทากัน ตอนนี้คนคิดไปเองมีเยอะ”
หวั่นคนไมจบ ป.ตรีวนุ
โดยปญหาที่ ก.พ.กําลังมองอยูและคาดวานาจะเกิดความวุน วายมากที่สุด คือการจัดคนที่มหี นาที่
ก้ํากึง่ อยูระหวางแทงทั่วไป กับแทงวิชาการนี้เอง โดยเฉพาะขาราชการที่ในอดีตมีการผอนผันวาไม
จําเปนตองจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งจากการสํารวจของ ก.พ.ในป 2549 ขาราชการในกลุมที่ไม
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมสี ูงถึง 28.51% หรือ 104,071 คน ในขาราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด
365,083 คน
ปญหาทีม่ องวานาจะเกิดก็มี เชน ขาราชการสายบริหารงานทั่วไประดับ 7 แตไมจบการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี หากจัดใหเขาแทงวิชาการไป ก็จะอยูในระดับชํานาญการ ซึ่งจะสามารถมีความกาวหนาถึงขั้น
ความชํานาญการพิเศษ แตทุกคนตองมีผลงานมาวัดถึงจะกาวไปถึงขัน้ นัน้ ได แตถาเขาไปอยูใน
แทงทั่วไป ก็จะเปนระดับอาวุโสทันที มีเงินเดือนชนระดับ 8 ซึ่งก็ไมตองทําผลงานอะไรเพราะมีเงินเดือนถึง
เพดานของแทงแลว

อยางไรก็ดี คนกลุมนีห้ ากไมเขาใจก็อาจตอตานเมื่อจัดใหเขาไปอยูในแทงทัว่ ไป ก็จะเกิดความรูสึกวา
ศักดิ์ศรีสูแทงวิชาการหรือวิชาชีพไมได ดังนั้น
เมื่อ ก.พ.วางกรอบใหก็เปนปญหาที่หนวยงานจะไปจัดสรรคนใสแตละแทงซึง่ ถือเปนภารกิจการกระจาย
อํานาจโดยตรง และแตละชวงของแทงตางๆ ก็จะมีอัตราเงินเดือนที่สอดคลองกับตลาดแรงงาน
อีกทั้งปญหาของระดับซี 9 ที่มีอยูดว ยกันหลายสายงาน ก็จะถูกจัดลงอยางเหมาะสมในแทงวิชาการ
อํานวยการและบริหาร สงผลใหเงินเดือนก็จะไดตามความสามารถและภารกิจที่รับผิดชอบจริงๆ ไมใชวาซี
9 เหมือนกันแตภารกิจงานทีต่ างกันกลับไดเงินเดือนในอัตราที่เทากันเหมือนปจจุบันนี้
ดังนัน้ การจัดขาราชการลงแทงตางๆ นั้นกําลังจะเปนปญหาใหญที่ทา ทายหนวยงานรัฐและ ก.พ.ตอง
เรงจัดการกอนเปนอุปสรรคใหระบบราชการใหมกา วไมถึงฝงเกษียณกอนกําหนดทางออกที่ดี
อยางไรก็ดี มติ ครม.ที่อนุมัติโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดใหขา ราชการ ในปงบประมาณ 2550
โดยขาราชการที่มีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป หรือขาราชการที่มเี วลาราชการเกิน 25 ปขึ้นไป (นับถึงวันกอน
ออกราชการตามมาตรการฯ 30 ก.ย.50) สามารถเขารวมโครงการนี้ได
โดยสวนราชการตางๆ จะตองพิจารณาทบทวนบทบาท ภารกิจ วิเคราะหและสํารวจอัตรากําลังของ
สวนราชการตามหลักการบริหารบุคคล 5 กรณี คือ ครม.มีมติใหสวนราชการปรับเปลีย่ นสถานภาพโดย
ออกจากระบบราชการ,สวนราชการจะยุบเลิกบางภารกิจ, สวนราชการมีอัตรากําลังเกิน, สวนราชการทีม่ ี
อัตรากําลังเหมาะสมแตจํานวนขาราชการสูงอายุ (50 ปขึ้นไป)มากกวา 20% และสวนราชการทีม่ ี
อัตรากําลังไมเพียงพอและมีขาราชการสูงอายุ (50 ป ขึ้นไป)มากกวา 20%
ขาราชการที่ตัดสินใจเขาโครงการนี้จะมีสิทธิประโยชนที่จะไดรับคือเงินกอน 8-15 เทาของเงินเดือน
รวมเงินประจําตําแหนงตามเวลาราชการที่เหลือ (ป) โดยมีสูตรคํานวณ คือ เงินกอน = 8+ อายุราชการที่
เหลือ (ป) x เงินเดือนเดือนสุดทายรวมเงินประจําตําแหนง * (ถามี) แตสูงสุดไมเกิน 15 เทาของเงินเดือน
รวมเงินประจําตําแหนง (ถามี) และยังมีสทิ ธิประโยชนอนื่ ๆ เพิ่มเติมอีก คือยกเวนภาษีเงินกอน, ยกเวนภาษี
ในสวนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ,ยกเวนไมตองชดใชสวนตางของอัตราดอกเบี้ยเงินเราปกติกับ
เงินเราตามพ.ร.ก.สวัสดิการเงินเราเพื่อที่อยูอาศัย พ.ศ.2535 โครงการสวัสดิการเงินเราเพื่อที่อยูอาศัยจาก
ธนาคารอาคารสงเคราะห รวมทัง้ โครงการเงินเราเพื่อทีอ่ ยูอาศัย ธอส.-กบข.
ดวย และมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนเหมือนขาราชการผูออก
จากราชการดวยเหตุเกษียณอายุ
“อันนี้แตละหนวยงานตองวางแผนกันเอง ภายใน 5 ป สําหรับก.พ. ก็
เขาขายสวนราชการที่มีคนอายุเกิน 50 ป เกิน 20% จึงตั้งใจวาในป 52 จ
ะใหคนเกษียณอายุ 22 คนตอป พอครบ 5 ป ก็จะมีคนเกษียณอายุกอน
กวา
กําหนดไป 100 คน ก.พ.ก็จะบรรจุเด็กรุนใหมอายุนอยเขามาก็ไดปละ 20
คน อายุเฉลี่ยของขาราชการในองคกรก็จะมีนอยลง”

ฉะนัน้ ทางเลือกสําหรับขาราชการในกลุมที่ไมพอใจในการจัดจําแนกลงแทงใหมครั้งนี้ การเกษียณ
กอนกําหนดเปนทางเลือกทีด่ ีที่สุดทางเลือกหนึ่งในเวลานี้
นอกจากนี้หลังจาก 1 ป แรกที่ ก.พ.จัดสรรคนตามแทงตางๆ สําเร็จแลวก็ใชวา จะเปลี่ยนแปลงไมได
เพราะหลังจาก 1 ป อํานาจทั้งหมดจะอยูท ี่ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงฯในการจัดสรรบุคลากรใหลงตัว
ที่สุดอีกครั้งหนึ่งไดดวย

ที่มา : หนังสือพิมพผูจัดการรายสัปดาห

โลกรอน วิบัติภัยที่ทุกคนหลีกไมพน
ความวินาศของโลกใตน้ํา
ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลและ
การละลายตัวของน้ําแข็งยังทําลายสมดุลของระบบนิเวศนไปถึงใตน้ําดวย ปะการัง
เปนสิ่งมีชีวิตในทะเลที่ไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอนอยางเดนชัด ปะการังเปน
สัตวไมมีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่ง อาศัยอยูในทะเลตามโขดหิน เรามักเห็นปะการัง
อยูเปนกลุมและมีสีสันสวยงาม ซึ่งความจริงแลวสีสันของปะการังเกิดจากสิ่งมีชีวิต
อีกชนิดหนึ่ง คือ สาหรายทะเลขนาดเล็ก ซึ่งมีชีวิตอยูรวมกับปะการังแบบพึ่งพา
อาศัยกัน
ปะการังที่สมบูรณจะมีสีสันสวยงาม โดยอาจจะเปนสีแดงเขม น้ําเงินเขม
มวงเขม หรือเขียวเขม ที่เปนเชนนี้ก็เพราะปะการังเปนสิ่งมีชีวิตรูปถวยมันจะดูด
อาหารและสารเคมีจากน้ําเขาไปสรางเปนเปลือกแคลเซียมขึ้นมาหุมตนเองไว
ในขณะที่ตัวของปะการังจะมีสาหรายอยูดวย ซึ่งสาหรายจะใชอาหารที่ปะการังหา
มาได ประกอบกับแสงที่ไดรบ
ั ทําการสังเคราะหแสงออกมา สารที่ใชในการ
สังเคราะหแสงเหลานั้นคือสารที่ทําใหเกิดสีสันของตัวปะการัง ดังนั้นปะการังที่
สมบูรณจึงมีสีเขมและสดใสสวยงาม เชื้อเชิญใหนักทองเที่ยวดําดิ่งแวะเวียนไปชม
กันถึงใตทองทะเลอยูบอยๆ
ทวาทุกวันนี้ ปะการังในทะเลเริ่มสงสัญญาณแหงความปวยไข สีสันที่เคย
เขมสดของปะการังคอยๆ ซีดลงจนกลายเปนสีขาว ซึ่งขณะนี้ ประเทศออสเตรเลียดู
เหมือนจะเดือดรอนกับเรื่องนี้มากที่สุด เพราะแนวปะการัง “เกรทแบริเออรรีฟ”
(Great Barrier Reef) ของพวกเขาซึ่งมีความสวยงามเปนที่เชิดหนาชูตาของ
ประเทศ และเปนโครงสรางตามธรรมชาติที่นามหัศจรรยที่สุดแหงหนึ่งของโลก
กําลังเสียหายอยางหนัก จนเกิดเปนปรากฏการณปะการังฟอกขาว (Coral
bleaching) และกําลังตายไปเรื่อยๆ บางคนอาจบอกวาปะการังสีขาวก็สวยดี แตนั่น
เปนการมองที่ผิวเผินเกินไป เพราะเมื่อไรก็ตามที่ปะการังมีสีซีดลงหรือกลายเปนสี
ขาว นั้นคือสัญญาณที่เตือนใหเราตระหนักถึงภาวะโลกรอนที่รุนแรงขึ้นทุกขณะ
เนื่องจากสาหรายที่อาศัยอยูรวมกับปะการังมีความไวตออุณหภูมิของน้ํา
ทะเลเปนอยางมาก อุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียงองศาเดียวก็ทําใหสาหรายเหลานี้หยุด
สังเคราะหแสงและตายไป เมื่อปะการังไมไดรับอาหารจากการสังเคราะหแสงของ
สาหรายเหมือนเคย มันก็จะออนแอและคอยๆ สูญเสียสีที่ตนเคยมี กระทั่งกลับคืนสู
สีขาวซีดของตนเองดังเดิม กลายเปนปรากฏการณปะการังฟอกขาว และตายตาม
สาหรายไปในที่สุด นอกจากนัน
้ แนวปะการังยังรองรับสิ่งมีชีวิตทางทะเลไดมากถึง
3,000 ชนิด หากปะการังสูญสลายไปจะทําใหสัตวทะเล และปลาบางชนิดที่ตอง
อาศัยแนวปะการังเปนที่อยูอาศัย ที่หลบภัย แหลงอาหาร และพื้นที่วางไข มีจํานวน
ลดนอยลงและตองอพยพไปยังถิ่นฐานใหม แตบางชนิดอาจสูญพันธุ ไมชาก็เร็ว

เรื่องนี้จะตองสงผลกระทบถึงมนุษย เพราะแนวปะการังเปนแหลงจับปลาทีส
่ ําคัญ
เมื่อไมมีปลาหรือสัตวน้ํา เศรษฐกิจก็สะดุดเพราะไมมีสินคาสงไปขาย มนุษยก็ขาด
แคลนอาหาร สุดทายจะเกิดสงครามแยงชิงนานน้ํา ผูคนอาจฆากันไดเพียงเพราะ
ตองการแยงปลาตัวเล็กๆ แคตัวเดียว
นอกจากนัน
้ ภาวะโลกรอนยังสงผลใหสัตวที่นาสงสารอีกหลายชนิดตองสูญ
พันธุอยางไมรูอีโหนอเี หนในเวลาอันใกล ระดับน้ําทะเลที่ขึ้นสูงจะทําลายรังของเตา
ทะเลหลายแหง ตัวอยางเชน เกือบหนึ่งในสามของชายฝงทะเลแคริบเบียนที่เตา
ทะเลขึ้นมาทํารังจะถูกทําลายภายหลังจากน้ําขึ้น อีกทั้งอุณหภูมิที่อุนขึ้นของน้ํา
ทะเลจะทําใหเตาบางสายพันธุกลายเปนเพศเมียทั้งหมด เพราะอุณหภูมิของน้ํา
ทะเลจะมีผลโดยตรงกับการกําหนดเพศของเตาที่ฟกออกมาจากไข
ลูกนกตัวเล็กๆ ที่เพิ่งฟกจากเปลือกไขและรูจักแมของมันไมนานกําลังถูกทําราย
อยางไมยุติธรรม เมื่อภาวะโลกรอนทําใหฤดูการแปรเปลี่ยน หนอนที่เคยเกิดตาม
ชวงเวลาของธรรมชาติจะเกิดมาพอดีกับลูกนกฟกตัวออกจากไข แตภาวะโลกรอน
ทําใหวงจรชีวิตของหนอนเปลี่ยนแปลง ขณะที่หนอนสวนใหญเกิดเร็วขึ้นกวาเดิมถึง
2 สัปดาห ทําใหลูกนกที่ฟกออกมาลาชากวาหนอน ตองอดอยากเพราะแมของมัน
หาหนอนมาปอนลูกๆ ไดยากขึ้น สงผลใหนกบางชนิดตองสูญพันธุในอนาคต
สัตวครึ่งบกครึ่งน้ําที่อาศัยอยูในโลกนี้มากวา 350 ลานป คงตองยื่นสถิตินี้คืนแกโลก
เพราะมันคงไมอาจอยูรอดตอไปไดในสถานการณของภาวะอากาศปจจุบัน ซึ่ง
ขณะนี้มีรายงานออกมาแลววา 1 ใน 3 ของจํานวน 5,743 สายพันธุของสัตวจําพวก
นี้ กําลังตกอยูในภาวะวิกฤต เชน การอพยพขึ้นภูเขาของคางคกทอง ในคอสตาริกา
(Costa Rica) ที่ทําใหไมมีคางคกชนิดนี้เหลืออยูเลยในถิ่นที่อยูเดิม กบในทวีป
อเมริกากลางและอเมริกาใตมากกวา 2 ใน 3 จาก 110 สายพันธุไดสูญพันธุไปแลว
โดยนักวิทยาศาสตรเชื่อวา สิ่งที่ฆากบเหลานั้นและคุกคามไปถึงสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
ชนิดอื่นๆ ดวยคือ เชื้อโรคที่เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่ง ซึ่งภาวะโลกรอนทําใหกบ
ออนแอลงและติดเชื้อราชนิดนี้เขา
นอกจากนี้ สัตวอพยพหลายชนิดจะ
ไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอน
อยางมากในอนาคต โดยเฉพาะนก
นางแอนทีอ
่ าจจะขาดใจตายระหวาง
การอพยพผานทะเลทรายซาฮารา
เพราะทะเลทรายแหงนี้ขยายพื้นที่
แหงแลงมากขึ้นทุกที นกนางแอนจึง
ตองเหนื่อยสาหัสมากขึ้นกวาจะไปถึง
ขอบทะเลทรายที่อุดมสมบูรณ ซึ่งมัน
จะใชเปนที่หยุดพักเพื่อเติมพลังได

บานกาแฟ...
MR. T
สวัสดีสมาชิก more to it ทุกทานครับ นี่ก็เดือนกุมภาพันธ ซึ่งเปนเดือนทีเ่ รารูจักใน
เดือนของความรัก 14 กุมภา วันวาแลนไทน วาแลวก็ขอวกกลับมาเรื่องของการเงินบางนะ
ครับ เพราะปจจุบันนี้เงินเปนเรื่องที่สาํ คัญอยางยิ่งกับการดํารงชีวิตของคนเราไปซะแลวหละ
ครับ หลายคนอาจจะยังไมรูจักกับสภาวะของเงินเฟอ ฉบับนี้ผมจึงยกเอาเรือ
่ งนี้มาคุยกันนะ
ครับถาใครมีเรื่องไรที่นา สนใจก็เมลลมาคุยกันไดนะครับผมจะยกนําเสนอใหไดอา นกัน

ภาวะเงินเฟอคืออะไร?

หลายคนเมื่อไดยินคําวาเงินเฟอ อาจจะสงสัยวาเงินเฟอคืออะไร แลวเมื่อไรถึงจะเรียกวา
เกิดภาวะเงินเฟอ คําวาภาวะเงินเฟอ หมายถึง ภาวะที่ราคาสินคาและบริการโดยทัว
่ ไป
ในระบบเศรษฐกิจสูงขึน
้ เรื่อย ๆซึง่ ก็จะมีผลทําใหคา ของเงินที่เราถืออยูลดลง ตัวอยาง
ของคาของเงินที่ลดลงเชน ราคาน้ํามันเคยอยูท
 ี่ 14 บาทตอลิตร สมมติเราเคยเติมน้ํามัน 10
ลิตร ก็จะใชเงิน 140 บาท แตปจจุบัน ราคาน้าํ มันไดกลายเปน 28 บาทตอลิตร หากเราใช
เงินเทาเดิมคือ 140 บาท เราจะเติมน้ํามันไดเพียง 5 ลิตร ไมใช 10 ลิตรแบบที่เคยเติมได
ซึ่งหากตองการที่จะเติมน้ํามัน 10 ลิตร เทาเดิม แปลวาเราตองใชเงินเพิม
่ ขึ้นเปน 280 บาท
หรือพูดงาย ๆ ก็คือ การเกิดภาวะเงินเฟอ จะทําใหเงินจํานวนเทาเดิมทีเ่ ราถืออยูมีคาลดลง
ทําใหซื้อของไดนอยลง
ซึ่งแนนอนวา เมื่อราคาน้าํ มันแพงขึ้นแบบนี้ ตนทุนในการขนสงสินคาจากแหลง
ผลิตที่จะสงไปขายยังทีต
่ าง ๆ ก็ยอมตองสูงขึ้น และทําใหราคาสินคาชนิดอื่นๆ ตองขึ้นราคา
ตามไปดวย แตการที่มีสน
ิ คาแคชนิดใดชนิดหนึ่งแพงขึ้น จะยังไมเรียกวาเงินเฟอ เพราะ
ภาวะเงินเฟอหมายถึง ราคาสินคาและบริการโดยทัว่ ๆ ไปแพงขึ้น ซึ่งเปนไปไดวา อาจจะมี
ราคาสินคาบางอยางถูกลงดวยในเวลาเดียวกัน แตโดยรวม ๆ แลว หากราคาสินคาและ
บริการโดยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น และเปนเชนนี้ตอเนื่องไปสักพักหนึ่ง ถึงจะเรียกไดวา เกิดภาวะ
เงินเฟอ โดยที่เราจําเปนตองรูเรื่องเงินเฟอ ก็เพื่อที่จะใชสําหรับวัดคาครองชีพหรือมาตรฐาน
การครองชีพของเรา (ประชาชน) วาดีขึ้นหรือแยลงอยางไร

เงินเฟอเกิดจากอะไร?
ภาวะเงินเฟอเกิดขึ้นไดจากหลายๆ สาเหตุ แตสวนใหญในทางวิชาการมักจะแบงสาเหตุการ
เกิดเงินเฟอไดเปน 2 สาเหตุหลักๆ ไดแก
(1) เกิดจากตนทุนในการผลิตสินคาสูงขึ้น หรือที่
เรียกวา Cost-push inflation ซึ่งตนทุนที่ใชในการผลิต
สินคาอาจจะสูงขึ้นไดจากทั้งสวนผสมหรือวัตถุดิบที่ใชใน
การผลิตสินคา คาจางแรงงาน รวมทัง้ คาขนสงสินคา มีราคา
แพงขึ้น เชน กรณีของราคาน้าํ มันที่แพงขึ้นก็เปนตัวอยางได
หรือการที่มีการปรับขึ้นคาจางแรงงาน หรือเกิดน้ําทวม ภัย
แลง ทําใหผลผลิตเกษตรเสียหาย ราคาสินคาเกษตรก็แพง
ขึ้น เปนตน หรือแมแตในกรณีที่คา เงินบาทออนลง จาก 35
บาท เปน 40 บาทตอ 1 ดอลลาร ซึ่งหมายถึงวาเราตองใช
เงินบาทจํานวนทีม
่ ากขึ้นเพื่อไปซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศ
มาผลิต) หรือแมแตการที่รัฐบาลเก็บภาษีเพิ่มขึ้น เชน การ
เก็บภาษีบห
ุ รี่เพิ่มขึ้นในชวงที่ผา นมา หรืออาจเกิดจากผูผลิต

ตองการกําไรที่สงู ขึ้นจึงขึ้นราคาสินคา ซึ่งไมวา จะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ก็จะมีสวนทําให
ราคาสินคาแพงขึ้นได ซึ่งสาเหตุเหลานี้ อาจจะเกิดขึ้นเพียงอยางใดอยางหนึ่งก็ได หรือ
อาจเกิดขึ้นพรอมๆ กันก็ได ซึ่งหากเกิดขึ้นพรอมๆ กัน และทําใหราคาสินคาและบริการ
หลายๆ ชนิดแพงขึ้นพรอมๆ กัน ความรุนแรงของเงินเฟอก็จะมากขึ้นดวย
(2) เกิดจากความตองการสินคาและบริการทีเ่ พิ่มขึ้น หรือที่เรียกวา Demand-pull
inflation สวนใหญในชวงที่ปกติ ผูผลิตสินคาสวนใหญก็ยอมจะวางแผนการผลิตสินคาโดย
ดูวา มีคนตองการซื้อสินคาของเราเทาไรในแตละชวงเวลา ดังนั้น ปริมาณสินคาที่มีในตลาด
ก็นาจะอยูใกลเคียงกับความตองการซือ
้ สินคา แตหากความตองการสินคาและบริการสูงขึ้น
อยางรวดเร็ว ขณะที่สินคาและบริการที่เปนที่ตองการมีอยูในตลาดมีไมพอ ก็ยอ
 มทําใหราคา
สินคาและบริการแพงขึ้นได ซึ่งเมื่อเกิดภาวะเงินเฟอขึ้น คนจะยิ่งรีบใชเงินซื้อสินคาและ
บริการมาตุนไว กอนที่คาเงินที่มีอยูจะลดลง เพราะซื้อสินคาไดนอยลง ราคาสินคาและ
บริการจะยิ่งมีแนวโนมสูงขึ้นไปกวาเดิม เพราะคนจะยิ่งรีบใชเงินที่มีอยู
อยางไรก็ตาม โดยปกติแลว หนวยงานของทางการก็มักจะไมปลอยใหเกิดปญหา
เงินเฟอรุนแรง โดยทางการอาจจะเขามากํากับดูแลการปรับขึ้นราคาสินคา ตัวอยางเชน การ
ขอความรวมมือให ขสมก. เลื่อนการขึ้นคารถเมลไปกอน หรืออนุญาตใหคา รถเมลปรับขึ้น
ราคาไดบา งนิดหนอย เปนตน หรือในสวนของธนาคารแหงประเทศไทย อาจใชนโยบาย
การเงินเพื่อดูแลปญหาเงินเฟอ ทั้งนี้ ก็เพื่อใหเกิดผลกระทบตอคาครองชีพของประชาชน
นอยที่สุด

เงินเฟอวัดอยางไร?
อัตราเงินเฟอในประเทศไทยวัดโดยสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย ซึ่งได
ประกาศอัตราเงินเฟอเปนประจําทุกเดือน โดยวิธวี ัดอัตราเงินเฟอทําไดโดยการวัดการ
เปลี่ยนแปลงของระดับราคาของสินคาและบริการกลุมหนึ่ง ๆ ในชวงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งระดับ
ราคาของสินคาและบริการ ใชชื่อวา ดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price Index-CPI)
ตัวอยางการคํานวณอัตราเงินเฟอเดือนกุมภาพันธ 2550 โดยเทียบกับชวงเวลาเดียวกันเมื่อ
ปกอน ซึ่งคือเดือนกุมภาพันธ 2549 เพื่อที่จะบอกวาราคาสินคาและบริการโดยทัว่ ไปแพง
ขึ้นหรือถูกลงเมื่อเปรียบเทียบกัน โดยดัชนีราคาผูบริโภคเดือนกุมภาพันธ 2550 ที่ประกาศ
โดยสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา อยูที่ 114.5 สวนเดือนกุมภาพันธป 2549 อยูที่ 111.9

ดังนั้น
อัตราเงินเฟอของเดือนกุมภาพันธ 2550
ซึ่งอันนี้จะมีความหมายวา ระดับราคาสินคาและบริการโดยรวมมีราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปกอน 2.3% หรือหากเรามีเงินจํานวนเทาเดิมกับปที่แลว คาของเงินทีเ่ ราถือ
อยูจะดอยคาไป 2.3% ซึ่งทําใหซื้อของไดนอยลง

ที่มา: สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย

ถาเงินเฟอสูงขึ้นมาก ๆ จะเกิดอะไรขึ้น?
โดยปกติแลว หากเงินเฟอสูงขึ้นนิด ๆ หนอย ๆ (ปกติตามหลักวิชาการคือเงินเฟอที่สงู ไม
เกิน 5% จะเรียกเงินเฟออยางออน (Mild inflation)) จะเปนสิ่งที่ดท
ี ี่กระตุน
 เศรษฐกิจได
เพราะจะชวยสรางแรงจูงใจใหผูผลิตมีการลงทุนขยายการผลิต และมีการจางงาน ซึ่งทําให
เศรษฐกิจประเทศขยายตัวไดดี ไมมีผลเสียตอเศรษฐกิจ แตหากเงินเฟอสูงขึ้นมาก ๆ และ
สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนยากที่จะคาดเดาไดวา เงินเฟอจะเปนเทาไร (Hyper inflation) จะมีผลเสีย
ตอระบบเศรษฐกิจ เพราะจะทําใหผูผลิตไมสามารถวางแผนการผลิตและลงทุนได เพราะไม
รูวา วัตถุดิบทีจ
่ ะซื้อเขามาราคาจะเปนเทาไร จะตั้งราคาสินคาเทาไร เพื่อใหยงั มีกาํ ไร ขณะที่
ประชาชนซึ่งเปนผูบริโภคเองก็ไมแนใจวาราคาสินคาจะแพงขึ้นอีกหรือไม เงินจํานวนเทา
เดิมที่มีอยูในกระเปาก็ดอยคาลงไป เพราะขาวของแพงขึ้น ทําใหซื้อของไดนอยลง ธุรกิจก็
ขายของไดนอ
 ยลง ซึง่ ที่สด
ุ แลวจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศแยลงได
โดยสรุปคือ ภาวะเงินเฟอใชเพื่อวัดคาครองชีพของประชาชน ภาวะเงินเฟอจะ
เกิดขึ้นตอเมื่อราคาสินคาและบริการโดยทั่วไปสูงขึ้นตอเนื่อง หากสูงขึ้นแลวปรับ
ลดลง จะไมนับวาเกิดภาวะเงินเฟอ ซึ่งเงินเฟอในระดับออนๆ จะไมสรางความ
เสียหายตอระบบเศรษฐกิจ แตหากเกิดภาวะเงินเฟอสูงๆ จะทําใหคาของเงินที่เรามี
อยูดอยคาลงไป ทําใหซื้อของไดนอยลง ธุรกิจไมสามารถผลิตหรือลงทุนไดเพราะมี
ความไมแนนอนเรื่องราคาอยูสูง ซึ่งจะมีผลกระทบทางลบตอระบบเศรษฐกิจในที่สุด

อางอิงจาก : www.price.moc.go.th , www.bot.or.th

เรื่องเกาเลาความหลัง

ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลาขางตะเภาในภาคสนาม
ครอบครัว Terapontidae สกุล Terapon
แถบสีน้ําตาลดํา 3-4 แถบ พาดโคงตามยาวของลําตัว

Terapon jarbua : Jarbus terapon
แถบสีน้ําตาลดําแคบ 4 แถบ พาดเปนเสนตรงยาวตามลําตัว

ลําตัวเรียวยาว
กวาชนิดอื่น

Terapon puta : Smallscaled terapon
แถบสีน้ําตาลดํา 4 แถบ พาดเปนเสนตรงยาวตามลําตัว

เกล็ดบนลําตัวมี
ขนาดใหญกวา
ชนิดอื่น

Terapon theraps : Largescaled terapon

...ทาทาย...สมอง…

เปนเกมสจับผิดภาพครับ 2 ภาพนี้มีความแตกตางกัน 5 จุดมีจุดไหนบางดูนะครับ

เฉลยปริศนาตัวเลขเดือนมกราคม 2551
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อานดีๆ มีรางวัล
ฉบับนี้เราไดเริ่มรายการใหมๆ เพื่อใหเพื่อน พี่ นองๆ ไดรวมสนุกกับเรา ขอเพียงทานอาน “More To It” และตอบคําถามงาย ๆ
1.ใหทานยกตัวอยางผลเสียของสภาวะเงินเฟอ
2.บอกชื่อวิทยาศาสตรของปลาที่มีลักษณะเดนดังนี้

A

B

กติกา : ตอบคําถามใหครบ พรอมระบุชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพท สงมาที่ E-mail :mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
การพิจารณา : พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบถูกทุกขอ และสงมาเปนฉบับแรกของวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551
และฉบับสุดทายกอนหมดเขต(วันที่ 28 กุมภาพันธ 2551)

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยทายฉบับสําหรับPCของคุณ
ทิปเล็กๆนอยๆที่คุณมองขามของการใชเครื่องคอมพิวเตอร

เฉลยคําตอบฉบับที่แลว
1. ทะเลสาบในเขตุขั้วโลกหายไปไดอยางไรในเมื่อน้ําแข็งละลายแทนที่จะมี
ปริมาณน้ําเพิ่มขึ้น
ตอบ การทีท่ ะเลสาบบริเวณขั้วโลกลดลงและหายไปนั้นเกิดจาก อุณหภูมิของโลก
สูงขึ้นแนนอนวาน้ําแข็งก็จะละลาย แต ทําไมหละแทนที่น้ําในทะเลสาบจะมีปริมาณ
มากขึ้นกลับลดลงและหายไปนั้นก็เปนเพราะวาน้ําแข็งที่อยูบริเวณชั้นใตดินนั้น
ละลายทําใหดินบริเวณนั้นดูดซับน้ําจากดานบนลงไปและน้ําในทะเลสาบก็จะมี
ปริมาณลดลงดวยเหตุนี้เองจึงทําใหทะเลสาบบริเวณขั้วโลกมีจํานวนลดลง

รายชื่อผูโชคดีและตอบคําถามฉบับประจําเดือนไดถูกตอง

1.คุณ วีรรัตน เหลืองทองวัฒนา จาก นครปฐม
2.คุณ อุไรวรรณ มุลาลินน
จาก กรุงเทพฯ
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยูที่ไดใหไวนะ
ครับ ใครอยากไดของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆนะครับ

“คุณรูไหมวา”
การปลูกตนไมใหรมรื่นจะชวยลดปริมาณการใชเครื่องปรับอากาศ
ตนไมขนาดใหญ 1 ตน จะสามารถดูดซับความรอน จากบริเวณรอบ
ตนไมเพื่อนําไปสังเคราะหแสงไดถึง 12,000 บีทียูตอชั่วโมง ซึ่ง
เทากับการทํางานของเครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน จึงทําใหอาคารที่
อยูใกลๆ ตนไม มีอุณหภูมิลดลงดวย

