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ประสบการณ์การท�างานที่มากกว่า 30 ปี เป็นหลักประกัน
ด้านความเชื่อมั่นในคุณภาพ โดยมีโรงงานผลิตที่ได้
มาตรฐาน และมีการวิจัยพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง  
โดยเฉพาะสนิค้าประเภทบลัลาสต์ ท่ีมจีดุแขง็ในเรือ่งความ
ทนทานและประสิทธิภาพการท�างาน ในราคาที่สมเหตุ 
สมผลเป็นทีย่อมรบัของช่างไฟฟ้า โดยไม่ต้องใช้ส่ือโฆษณา
เพราะเป็นการบอกต่อจากประสบการณ์ใช้งานจริง 

ปัจจบุนั บรษัิทธีระมงคล อตุสาหกรรม ได้จดัจ�าหน่าย
สินค้าประเภทหลอดไฟส�าหรับอาคารบ้านเรือนและ
ส�านกังานมากขึน้นอกเหนอืจากบลัลาสต์ ซึง่ในอนาคตทาง
บริษัทได้มีแนวทางที่จะเพิ่มสัดส่วนสินค้า คอนซูเมอร์ 
ประเภทผลิตภัณฑ์อ�านวยความสะดวกในบ้าน และสินค้า
เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงลูกค้าตามบ้านเรือนมากข้ึน และ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย
มากกว่าความต้องการด้านพื้นฐานทั่วไป 

งานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรามุ่งม่ันที่จะ
เพิ่มศักยภาพให้กับสินค้าหลายกลุ่มด้วยกัน โดยเฉพาะ 
บัลลาสต์ ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ (ทางบริษัท
มีสินค้ามากกว่า 100 ประเภทผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะสินค้า
ประเภทบัลลาสต์และหม้อแปลง) มีเจ้าหน้าที่รับปรึกษา
และให้ข้อมูลทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับบัลลาสต์ท่ีใช้เฉพาะ
ทาง เช่น สนามกีฬา โรงงานอุตสาหกรรม ด้วยศักยภาพ
ของนักค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทจึงมี 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งผลิตภัณฑ์
อ�านวยความสะดวก ทีเ่ริม่มีหลากหลาย เช่น Car Charger 
ที่สามารถใช้ได้กับ iPad และ iPhone ซึ่งสามารถชาร์ตได้
เรว็กว่าผลติภณัฑ์ประเภทเดยีวกนัทีม่ขีายอยู่ในขณะนี ้และ
สนิค้าทีร่องรบัเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีก่�าลงัจะเข้ามาแทนทีข่อง
เดิม เช่น LED Driver ส�าหรับตลาด LED บริษัทไม่เคย
หยุดนิ่งในการพัฒนาสินค้าให้มีประสิทธิภาพการใช้งาน

แนะน�าองค์กร

มากขึ้น อย่างการพัฒนาหลอดไฟถนนให้มีค่าความสว่าง 
(ลูเมน) มากขึ้นและทนทานมากกว่าเดิม 2 เท่า 

สร้างความมั่นใจให้กับผู ้ใช ้ด ้วยมาตรฐาน IEC 
(International Electronical Comission) ซึ่งเป็นองค์กร
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือพัฒนามาตรฐานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ให้เป็นสากล และ 
ISO 9001 : 2008 ด ้านการบริหารสร ้างความ 
พึงพอใจให้กับลูกค้า อย่างเป็นระบบ เพื่อส่งมอบสินค้าที่
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า จากสถาบัน SGS 
ซึ่งเป็นสถาบันรับรองคุณภาพจากสวิสเซอร์แลนด์

บริษัทมีการปรับตัวเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรอื AEC (Asean Economics 
Community) เพื่อสร้างอ�านาจการต่อรองกับคู่ค้า และมี
การน�าเข้า- ส่งออก อย่างเสรีของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
โดยการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการผลิต 
บริหารจัดการขั้นตอนการท�างานให้เป็นระบบมีระเบียบ
แบบแผนมากขึ้น เสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร ให้พร้อมรับกับการแข่งขันในระดับสากล



หลอดสองชนดินีท้�ำงำนโดยอำศยัหลกักำรของแสง UV ซึง่
มีควำมยำวช่วงคลื่นตั้งแต่ 100 – 400 nm แบ่งเป็น 3 
ชนิดคือ UV-A ควำมยำวช่วงคลื่น 315 – 380 nm (long 
waves) ,UV-B ควำมยำวช่วงคลืน่ 280 – 315 nm (middle 
waves) ,UV-C ควำมยำวช่วงคลื่น 100 – 280 nm (short 
waves) 

หลอดแบลก็ ไลท์ (Black light) เป็นหลอดไอปรอท
ควำมดันต�่ำที่มีสำรเรืองแสง UV เคลือบอยู่บนหลอดแก้ว
ท่ีม ีซลิก้ิำปรมิำณสงู ถกูพฒันำขึน้ ในปี 1935 โดยวลิเลยีม 
เอช. เบย์เลอร์ (William H. Byler) ซึ่งต่อยอดจำกกำร
ทดลองเรื่องแสงสีด�ำ ของ โรเบิร์ต วิลเลียม วู้ด ( Robert 
Williams Wood )ในปี 1903 สีของแสงเป็นสีน�้ำเงินเข้ม  
ให้แสง UV ในย่ำน 350 nm (UV-A) หลอดแบล็ก ไลท์  
มีหลักกำรท�ำงำนเหมือนกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ แต่กำร
ใช้งำนต่ำงกัน เพรำะหลอด แบล็ก ไลท์ จะให้แสงสีม่วง 
ในที่มืด และท�ำให้สิ่งของบำงอย่ำงสว่ำงขึ้น ของบำงอย่ำง
ท่ีว่ำก็คือสิ่งของที่มีส่วนผสมของฟอสฟอรัสที่เกิดจำก
ธรรมชำติและเกิดจำกกำรที่มนุษย์สร้ำงขึ้น 

ประโยชน์ของหลอดแบล็ก ไลท์ เช่น ใช้ตรวจสอบ 
ของเก่ำ ตรวจสอบกำรรั่วซึมของเครื่องจักร ตรวจสอบ
ธนบตัรปลอม ใช้ตกแต่งในสถำนบนัเทงิ ใช้ตรวจลำยนิว้มือ 
ในที่เกิดเหตุ และใช้ในกำรล่อแมลงได้ด้วย

หลอดอัลตราไวโอเลต ส�ำหรับงำนด้ำนกำรแพทย์ 
หรือท่ีเรียกว่ำ Germicidal Lamp หรือหลอดฆ่ำเชื้อโรค 

คือหลอดที่ไม่มีกำรเคลือบ (ไม่มีสำรเรืองแสง) เป็นหลอด
ไอปรอทควำมดนัต�ำ่ ตัวหลอดแก้วเองจะมีคุณสมบติัในกำร
ส่งผ่ำนแสงต่ำงๆแตกต่ำงกนั แล้วแต่จะเลอืกชนดิของแก้ว
ที่ใช้ มีควำมยำวคลื่นอยู่ในช่วง UV-C ซึ่งสำมำรถฆ่ำ 
เช้ือโรคทัง้ในอำกำรศ พืน้ผวิวตัถ ุและในของเหลว กำรฆ่ำ
เช้ือโรคในอำกำศ ส�ำหรับป้องกันผู้ป่วยติดเชื้อ, กำรฆ่ำ 
เชือ้โรคท่ีพืน้ผวิวตัถ ุใช้ในกำรผลิตอำหำรและยำทัง้โดยตรง
หรือภำชนะบรรจุ, กำรฆ่ำเชื้อโรคในของเหลว ใช้ในกำร
ผลิตน�้ำดื่ม น�้ำเลี้ยงปลำ , น�้ำในสระว่ำยน�้ำ 

ส�ำหรับควำมเข้มข้นหรือปริมำณรังสีท่ีให้ต่อคร้ังหรือ
โดส (Dose มีหน่วยเป็น mW-s/cm2 –มิลลิวัตต์-วินำที/
ตำรำงเซ็นติเมตร) ท่ีต้องใช้จะมีควำมแตกต่ำงกันไปตำม
แต่ละชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดเชื้อโรค ชนิดที่ตัวเล็ก 
ตำยง่ำยก็ใช้โดสต�่ำ เช่น พวกแบคทีเรีย ไวรัสบำงชนิด 
ชนิดที่มีขนำดใหญ่อย่ำงโปรโตซัวก็ต้องใช้โดสสูง

อย่ำงไรกต็ำมหลอดฆ่ำเชือ้กม็อีำยกุำรใช้งำนเช่นเดยีว
กับหลอดท่ัวไป เมื่อใช้งำนไประยะหนึ่งหลอดจะค่อยๆ 
เสื่อมสภำพ ท�ำให้ประสิทธิภำพในกำรฆ่ำเชื้อโรคลดลง  
จงึควรเปลีย่นหลอดทกุ 1 ปี หรอืตำมค�ำแนะน�ำของผูผ้ลิต

ข้อควรรู้ : แก้วที่ใช้ในหลอด UV ที่ต่ำงชนิดกัน  
มีควำมแตกต่ำงพื้นฐำนอยู่ที่มีสำรเรืองแสงหรือไม่ และ
ต้องกำรควำมยำวคลืน่ในย่ำนใดในแต่ละกรณ ีทรำบอย่ำงนี้ 
แล้วอย่ำลืมเลือกหลอดให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนนะคะ

หลอดแบล็กไลท์

และหลอดอัตราไวโอเลต

GATA MAGAZINE ฉบับนี้จะพาเพื่อนสมาชิกมารู้จักกับหลอดไฟ
อีก 2 ชนิด ที่หลายท่านยังไม่เคยได้รู้หรืออาจรู้จักแต่มีความสงสัย

เรื่องการใช้งานระหว่างหลอดแบล็ก ไลท์กับหลอดฆ่าเชื้อที่มีหน้าตา
คล้ายกับหลอดฟลูออเรสเซนต์กันนะคะ

อ้างอิง : http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/a_nih_7_001c.asp?info_id=697, 
http://www.cs-wealth.com/index.php?mode=germicide, www.vcharkarn.com ,www.ehow.com
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เข้าสู่ช่วงหน้าฝน กับอากาศที่เริ่มเย็นลงบ้างแล้ว 
นะคะ บรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแบบนี้บางคนชอบ
แต่หลายคนมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง หรือ
การค้าขาย แม้แต่พระสงฆ์กป็ระสบปัญหาเรือ่งดนิฟ้า
อากาศเช่นเดียวกับเราเหมือนกัน จึงต้องมีการ 
จ�าพรรษาในหน้าฝนไงล่ะค่ะ 

วันเข ้าพรรษา ก�าหนดเป ็น 2 ระยะ คือ 
ปุริมพรรษา คือ การเข้าพรรษาต้นหรือพรรษาแรก 
ตรงกับวันแรม 1 ค�่า เดือน 8 หรือราวเดือน ก.ค. และ
ปัจฉิมพรรษา คือ วันเข้าพรรษาหลัง ส�าหรับปี
อธิกมาส (ปีที่มีเดือน 8 สองหน) ตรงกับวันแรม 1 ค�่า 
เดือน 8 หลัง และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 11 
ราวเดือน ต.ค. หรือเรียกว่า วันออกพรรษา 

“เข้าพรรษา” แปลว่า “พกัฝน” หมายถงึ พระภิกษุ
สงฆ์ต้องอยู่ประจ�า ณ วดัใดวัดหนึง่ระหว่างฤดฝูน โดย
เหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริก
โปรดสัตว ์ และเผยแผ่พระธรรมค�าสั่งสอนแก่
ประชาชนไปในท่ีต่างๆ แม้ในฤดฝูน ชาวบ้านจงึต�าหนิ
ว่าไปเหยียบสัตว์เล็กสัตว์น้อย ข้าวกล้าและพืชอื่นๆ 
จนเสียหาย ท�าให้พระพุทธเจ้าทรงวางระเบียบการจ�า
พรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจ�าที่ตลอด 3 เดือน ในฤดู
ฝนโดยไม่ให้ออกไปไหน มฉิะนัน้จะถอืว่า พรรษาขาด 
เว้นแต่มีกิจธุระจ�าเป็นซึ่งเมื่อเดินทางไปแล้วไม่
สามารถจะกลับได้ในวันเดยีว กท็รงอนญุาตให้ไปแรม
คนืได้ คราวหนึง่ไม่เกนิ 7 คืนเรยีกว่า สตัตาหะกรณยีะ

วนัอาสาฬหบชูา ย่อมาจาก อาสาฬหปรูณมบีชูา 
แปลว่า การบชูาในวนัเพญ็เดอืนอาสาฬหะ หรอืเดือน 
4 ตามปฏิทินอินเดีย ซึ่งตรงกับเดือน 8 ตามปฏิทิน
จันทรคติไทย (ประมาณเดือน มิ.ย. หรือ ก.ค.) 

ย้อนไป 45 ปีก่อน พุทธศักราช วันขึ้น 15 ค�่า 
เดือน 8 ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา (เทศนาธรรมครั้ง
แรก) ชือ่ว่า ‘ธมัมจกักปัปวตัตนสูตร’ (มัชฌิมาปฏปิทา
หรือทางสายกลาง และอริยสัจ 4 ความจริง 
อันประเสริฐ 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) 
แก่ปัญจวคัคย์ี ทัง้ 5 ได้แก่ โกณฑญัญะ วปัปะ ภทัทยิะ 

ความส�าคัญ

ของวันเข้าพรรษา และ วันอาสาฬหบูชา

อ้างอิง : http://www.dhammajak.net , http://th.wikipedia.org

มหานามะ และอัสสะชิ ในครั้งนั้น โกณฑัญญะได้บรรลุโสดาบัน 
และพระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้ จึงเกิดพระสงฆ์องค์แรก 
ของโลก ได้รับฉายา อัญญาโกณฑัญญะ นับเป็นวันที่มี 
พระรัตนตรัยครบองค์สามครั้งแรก

สรุปเหตุการณ์ส�าคัญ 4 ประการคือ 
1. เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธ

ศาสนา
2. เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม

เทศนาครั้งแรก
3. เป็นวันที่เกิดพระสงฆ์ขึ้นรูปแรกของโลก
4. เป็นวันที่มีพระรัตนะครบองค์สาม คือ พระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์
การปฏิบัติตามแบบชาวพุทธ ในวันส�าคัญทางศาสนา คือ 

การท�าบุญตักบาตร ถวายปัจจัย เครื่องสังฆทานและผ้าอาบน�้า
ฝนแด่พระภิกษุ ร่วมกันฟังเทศน์ ฟังธรรม เจริญศีลภาวนา 
ท�าจติใจให้ผ่องใส และเวยีนเทียนแสดงความระลกึถึง พระพทุธ 
พระธรรม และพระสงฆ์

** การถวายเทียนพรรษาของพุทธศาสนิกชนในวันเข้า
พรรษา เพือ่ปรารถนาให้ตนเฉลยีวฉลาด มไีหวพรบิประดุจ แสง
ของดวงเทยีน และอกีนยัหนึง่เพือ่ถวายเป็นพทุธบชูา ธรรมบชูา 
และสงัฆบชูา ในช่วงจ�าพรรษา ปัจจบุนัอาจเปลีย่นเป็นหลอดไฟ 
เพื่อความสะดวกในการใช้สอยโดยยังคงจุดประสงค์เดิมไว้ค่ะ



เครื่องชาร์ตไฟฟ้าในรูปแบบ USB ส�าหรับรถยนต์ ใช้งาน
ได้สะดวกและเหมาะกับ Tablet รุ่นต่างๆ

• แรงดันไฟฟ้าขาออกคงที่ 5 Vdc.

• กระแสไฟฟ้าขาออกสูงสุดถึง 2.1 แอมแปร์

• มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและอุปกรณ์จะหยุด
ท�างานเมื่อมีการท�างานเกินก�าลัง

• มีวงจรกรองหรือป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI 
Filter) และสัญญาณรบกวนต่างๆ

• รองรับแรงดันขาเข้าสูงสุดถึง 25 Vdc. และทนแรงดันสูงถึง 40 Vdc.

• ประสิทธิภาพในการท�างานสูงถึง 90%

• การท�างานเหมือนแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

คาร์ ชาร์ตเจอร์ (Car Charger) ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติที่สามารถให้กับ Tablet 
ประเภทต่างๆ และสามารถชาร์ตได้แรงกว่าด้วยกระแสไฟ 2.1 แอมแปร์ ซึ่งเหมาะกับการ 
พกพาไปในที่ต่างๆ และการเดินทางที่มีระยะทางไกลๆ ซึ่งสามารถเพิ่มพลังงานส�ารองให้กับ
แบตเตอรีส่�าหรบั iPad, iPhone, iPod , โทรศัพท์มือถอื, อปุกรณ์ Bluetooth, เครือ่งเล่น MP3, 
GPS, eBook และกล้องถ่ายรูปดิจิตอล

Recommend
USB Car Charger 2.1 Amp Power

เครื่องประจุไฟฟ้ารูปแบบ USB ส�าหรับรถยนต์ 2.1 Am
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หมดปัญหาคาใจ

กับหลอดไฟกาต้า

Q : หลอดตะเกียบแบบเสียบกับหลอดตะเกียบขั้ว 
E27 อย่างไหนดีกว่ากัน

A : หลอดตะเกยีบแบบเสียบหรอืหลอดตะเกยีบแบบ
ใช้บัลลาสต์ คือหลอดตะเกียบประเภทที่ใช้กับ 
บัลลาสต์แกนเหล็ก แต่มีสตาร์ทเตอร์อยู ่ ใน 
ตวัหลอด ซึง่ข้อดอียูท่ีอ่ายกุารใช้งานยาวนานกว่า 
8,000-10,000 ชั่วโมง (หากไม่ใช้ในสถานที่ที่มี
การเปิด-ปิดบ่อยมาก เช่น ห้องน�้า ซึ่งกระแสไฟ
จากสตาร์ทเตอร์จะท�าลายไส้หลอดและท�าให้
หลอดมอีายกุารใช้งานสัน้ลง) ส่วนหลอดตะเกยีบ
แบบขั้ว E27 (ขั้วเกลียว) หรือหลอดทั่วไปซึ่งม ี
บลัลาสต์อิเล็คทรอนิกส์ในตัว ให้ความถีท่ีส่งู แสง
สม�่าเสมอกว่าหลอดตะเกียบแบบเสียบ และมี
ระบบการจุดสตาร์ทที่ดีกว่า ช่วยถนอมไส้หลอด
มากกว่า แต่จะมข้ีอจ�ากดัเรือ่งอายุการใช้งานของ
ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์และอุณหภูมิขณะใช้งาน 
(ถ้าสูงมากชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ก็จะเสื่อมเร็ว) 
ในปัจจุบันทางยุโรปและอีกหลายประเทศ เช่น 
ออสเตรเลีย, ฮ่องกง, สิงคโปร์ ได้เน้นการใช้
หลอดตะเกียบแบบเสียบมากขึ้น เพราะไม่มีขยะ
อิเล็คทรอนิกส์หลังจากการใช้งานและราคา
เฉพาะหลอดไฟจะถูกกว่าซื้อพร้อมหลอดที่มี 
บัลลาสต์อิเล็คทรอนิกส์ในตัว

ได้รู้ข้อดีข้อเสียของหลอดตะเกียบทั้งสองแบบแล้ว  
ก็น�าไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อให้เหมาะสมกับ
การใช้งานด้วยนะคะ 

ขอบคุณค�าถามจากลูกค้าทุกท่านท่ีส่งเข้ามานะคะ 
หากค�าถามของท่านได้รับคัดเลือกให้ลงในนิตยสาร จะได้
รับเสื้อยืดสวยๆ ไว้ใส่เล่นเป็นของที่ระลึกจาก GATA 
MAGAZINE ค่ะ



ร้านสุวิทย์ตากสิน 19-23 ธ.ค.2554
จัดหนักส่งท้ายปี กับกิจกรรม CSR ท่ีร้านสุวิทย์ตากสิน 
ด้วยโปรโมชันแรงๆ ทั้งแจกท้ังแถม สินค้า GATA เช่น 
หลอดตะเกียบ หลอดฟลูออเรสเซนต์ บัลลาสต์หลอด 
ฟลอูอเรส-เซนต์ รางนีออนประกอบเสรจ็พร้อมหลอด ฯลฯ 
และช่วง ‘นาททีอง’ ซือ้สนิค้าอะไรแถมส้ินค้านัน้ วันสุดท้าย
จับรางวัล พัดลม Hatari 16 นิ้ว ขอขอบคุณบรรยากาศ
อบอุ่นของอาเฮีย (เจ้าของเอกลักษณ์ เสียงดัง ใจดี) อาซ้อ
และลูกสาว เจ้าของร้าน ‘สุวิทย์ตากสิน’ ที่ช่วยให้กิจกรรม
ด�าเนินไปอย่างราบรื่น 

ร้านสุวิทย์ราชพฤกษ์ 26-28 มี.ค.2555
ลดกระหน�า่อย่างต่อเนือ่งกับร้านสวิุทย์ราชพฤกษ์ กบัสินค้า
หลายรายการที่ร่วมกัน ลด แจก แถม อาทิเช่น Remote 
Switch, ชดุรางอเิล็คทรอนกิส์  T5, Motion Sensor, Photo 
Switch, Click Set ฯลฯ คืนก�าไรกับช่วง ‘นาทีทอง’ พร้อม
จับรางวัลจากทางบริษัท และต้องขอบคุณเจ้าของร้าน 
‘สวุทิย์ราชพฤกษ์’ที่ให้การสนบัสนนุในการจดักจิกรรม รวม
ไปถงึลกูค้าผู้มอุีปการะคณุ ทัง้ของ ร้านสวิุทย์ตากสนิ และ 
ร้านสุวิทย์ราชพฤกษ์ มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

กิจกรรม & CSR

GATA Magazine
นิตยสาร กาต้า 

ฉบับเดือนสิงหาคม 2555 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

CSR
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา บริษัท ธีระมงคล 
จ�ากัด (มหาชน) น�าทีมโดย นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร 
ผู้บริหารระดับสงูของบรษัิท ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า
สามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูมิรัตน
หิรัญ (เจดีย์สบงาม) และบริจาคหลอดไฟ (ส่องเจดีย์ และ
บรเิวณรอบฐานองค์พระเจดย์ี) ณ วัดป่าภมูริตันหิรญั บ้าน
วังไผ่ – ใหม่หมอกจ๋าม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่



 ใช้กระดาษอย่างประหยัด ทั้ง 2 หน้า และสามารถ
บริจาคท�าเป็นกระดาษหน้าที่ 3 ส�าหรับคนตาบอดใช้ 
เขียนอักษรเบรลล์ (Braille), อ่านเอกสารแล้วส่งต่อ 
ลดการถ่ายส�าเนาหลายชุด

 ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25  �C แล้วเปิดพัดลม
ช่วยลดอุณหภูมิในห้อง และอย่าลืมปิดเครื่องปรับ
อากาศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ชั่วโมง ส�าหรับ
เครื่องปรับอากาศทั่วไป และ 30 นาทีส�าหรับเครื่อง
ปรับอากาศเบอร์ 5

 ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น 
ฉลากเขียว ประหยัดไฟเบอร์ 5

 ลดการสูญเสียพลังงานในโหมดสแตนด์บาย จาก
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยการดึงปลั๊กออกจาก
เต้าเสยีบ ปิดหน้าจอคอมพวิเตอร์เมือ่ไม่ได้ใช้นานเกนิ 
30 นาที

 ควรต้ังโคมไฟท่ีโต๊ะท�างาน หรือติดต้ังไฟเฉพาะจุด 
แทนการเปิดไฟท้ังห้องเพ่ือท�างาน จะประหยดัไฟลงไป
ได้มาก

 ไม่ควรปรับจอโทรทัศน์ให้สว่างเกินไป และอย่าเปิด
โทรทัศน์ให้เสียงดังเกินความจ�าเป็น เพราะเปลืองไฟ 
ท�าให้อายุเครื่องสั้นลงด้วย
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YES, we can do

พลังงาน เป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปเรื่อยๆ นะคะ หากเรายังไม่ตระหนักถึง
การประหยัดพลังงาน ในอนาคตอันใกล้นี้ เราอาจต้องเผชิญกับ 
ภาวะขาดแคลนพลังงานได้ GATA MAGAZINE ขอเป็นตัวแทน

ถ่ายทอดการปลูกฝังจิตส�านึกรักษ์โลก โดยฉบับต้อนรับฤดูฝนนี้ ได้
หยิบยกวิธีลดการใช้พลังงานสร้างโลกสีเขียว บางส่วนมาให้เพื่อน

สมาชิกทุกท่านได้น�าไปลองท�าตามกันดูค่ะ 

Reuse
(ใช้ซ�้า)

เพื่อประหยัดและลด
ปริมาณขยะโดยน�าสิ่ง
ต่างๆ ทีย่งัมปีระโยชน์ 
กลับมาใช้ซ�้า

Reduce
(ใช้น้อย)

ใช้ทรัพยากรอย่าง
รู้คุณค่า เท่าที่จ�าเป็น 
ลดของเสียให้น้อย
ที่สุด

Recycle
(แปรรูป)

น�ากากของเสีย 
สิ่งเหลือใช้เปลี่ยน
เป็นวัตถุดิบหรือ
พลังงาน

Reinvent
(ปรับเปลี่ยน)

คิดค้นวิธีการหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่
ประหยัดพลังงานและ
รักษาสิ่งแวดล้อม

Replace
(ทดแทน)

ทดแทนการใช้
ผลิตภัณฑ์ปกติ ด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อม

โลกสีเขียว กับทฤษฎี 5R’s ทั้งในบ้านและที่ท�างาน

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก www.iamgreenheart.com



เพื่อนๆ รู้หรือเปล่าคะ ว่าหลอดไฟและแสงไฟก็มีความ
ส�าคัญต่อหลักฮวงจุ้ยเหมือนกัน บางคนอาจนึกไม่ถึงว่า 
หลอดไฟ สามารถเสริมฮวงจุ้ยหรือแก้ไขความบกพร่อง
ต่างๆ ทางวิชาฮวงจุ้ยได้ แล้วยังเป็นวิธีที่ง่ายและใช้กัน
อย่างแพร่หลายอีกด้วย เนือ่งจากหลอดไฟเป็นสัญลักษณ์
แทนธาตุไฟ จึงมักใช้กระตุ ้นพลังและมงคลในทิศใต ้
ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ 

ส�าหรับการติดตั้ง หลอดไฟเพื่อปรับสมดุลของบ้าน
เสริมมงคลนั้นท�าได้ง่ายๆ คือ ติดตั้งหลอดไฟที่ด้านหน้า
ของอาคารตรงส่วนที่เป็นมุมทั้ง 2 ข้าง มุมละ 1 ดวง และ
บรเิวณหลงัอาคาร ตรงจดุกึง่กลางของอาคาร โดยต�าแหน่ง
ที่ติดมีความสูงเท่ากับความสูงของยอดหลังคา จะช่วย
ดึงดูดพลังที่ดีเข้ามาแก้ไขเรื่องการจัดวางต�าแหน่งอาคาร
ที่ไม่ได้สมดุลกับขนาดของพื้นที่ได้ 

กรณีที่พื้นที่ที่ใช้ปลูกอาคารมีรูปร่างไม่เป็นสี่เหลี่ยม
มุมฉากให้ติดไฟไว้บริเวณพื้นที่หลังบ้านทั้ง 2 ข้าง

ส่วนกรณีทีถ่นนเล็กและแคบจนเกนิไปให้ติดไฟเอาไว้
รมิทางของถนนหรอืทางรถทีเ่ข้าสูต่วับ้านหรอือาคาร หรอื
ติดเอาไว้เฉพาะส่วนที่แคบค่ะ

แสงไฟก็มีส่วนส�าคัญในการเสริมฮวงจุ้ยเหมือนกัน 
นะคะ และแสงไฟจากโคมระย้าหรือโคมกิ่ง ซึ่งมีชิ้น
เจยีระไนชิน้เลก็ๆ ทีม่ลีวดลายสวยงามมาประกอบกนั จะให้ 
พลังแห่งความเป็นมงคลได้ดีที่สุดต่อเมื่อคุณเปิดไฟ
เท่าน้ันค่ะ ส่วนต�าแหน่งที่ดีที่สุดที่จะติดตั้งหรือแขวนโคม
ระย้าก็คือบริเวณกลางบ้านนั่นเอง จะเป็นกลางห้องโถง
หรือกลางห้องรับแขกก็ได้ ซึ่งต�าแหน่งนี้ถือเป็นต�าแหน่ง
ของธาตุดิน แสงไฟจากโคมระย้าซึ่งเป็นธาตุไฟจะช่วย
กระตุ้นพลังให้แก่ธาตุดิน

เคล็ดไม่ลับกับกาต้า 

แสงหลอดไฟเสริมฮวงจุ้ย

สีของแสงไฟที่ใช้จะต้องถูกกับทิศที่ตั้งด้วยจึงจะเป็น
มงคล เช่น ทิศเหนือ ใช้แสงสีน�้ำเงินหรือฟ้ำเพรำะเป็นสี
ของธำตุน�ำ้ ซึง่เป็นธำตปุระจ�ำ ทศิเหนอื ทศิใต้เป็นทศิของ 
ธำตุไฟ ควรใช้สีแดง ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตะวันออก 
เฉยีงเหนอื เป็นธำตดิุน ควรใช้สเีหลอืง ทศิตะวนัตก ตะวันตก 
เฉียงเหนือ เป็นธำตุโลหะ ควรใช้สีขำว ตะวันออก 
ตะวันออกเฉียงใต้ ธำตุไม้ ใช้สีเขียว เป็นต้น 

ข้อควรระวังก็คือ โคมไฟหรือหลอดไฟที่ใช้ต้องไม่มี
เหลี่ยมมุมที่จะท�ำให้เกิดศรพิฆำต ซึ่งเป็นสิ่งอัปมงคล 
จะก่อให้เกิดเรื่องทุกข์ร้อนแก่ผู้อำศัยได้

เรือ่งรำวน่ำรูแ้บบนีม้ีให้ตดิตำมในนติยสำรของ GATA 
ทกุฉบบันะคะ และเมือ่อ่ำน GATA MAGAZINE ฉบบันีจ้บ
แล้วคงได้น�ำเคล็ดลับเสริมมงคลง่ำยๆ ไปใช้แก้ไขฮวงจุ้ย
ของบ้ำนหรอือำคำรร้ำนค้ำให้ได้ เฮง เฮง เฮง กันถ้วนหน้ำ
นะคะ ̂ _^

อ้างอิง : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ฉบับที่ 824 ประจ�าวันที่ 1-9-2007 ถึง4-9-2007 โดยท่านปรมาจารย์ วรธนัท อัศกุลโกวิท



เขียนค�าตอบพร้อม ชื่อ-นามสกุล ชื่อร้านหรือบริษัท ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท ์
แล้วจ่าหน้าจดหมายส่งมาที่

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
260/2 ถ.เจริญนคร แขวงส�าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
(Tel: 02 8779510-21     Fax: 028779522-23)

ผู้โชคดี

รับกันไปแบบไม่มีกั๊ก แจกจริงอะไรจริง 

ของรางวัลส�าหรับสมาชิกที่ร่วมสนุก

กับ GATA MAGAZINE ตามกติกาที่ก�าหนด

JOY US

Q : USB Car Charger ถูกออกแบบมาให้ใช้กับสินค้าอะไรบ้าง 

A: ……………………………………………………………...………………………………………………………....

………………………………………………………………...……………………………………………………………

………………………………...…………………………………………………………………………………………….

.................................................................................................................................................................................

ชือ่ ................................................................นามสกลุ..............................................................................................

ชื่อร้าน/บริษัท.................................................................................ที่อยู.่...............................................................

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

เบอร์โทร...................................................................................................................................................................

www.thaiballast.com

30 ท่านแรก

รับเสื้อโปโล GATA สีน�้าเงิน
Hip Hip จาก GATA MAGAZINE
ไปเลย 


