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แนะนําองคกร
กาวสําคัญของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด
(มหาชน) ที่ไมไดมุงเนนแคเพียงสินคาประเภท Lighting
แตทีมวิจัยและพัฒนาไดใหความสําคัญกับสินคาประเภท
เทคโนโลยีมากขึ้นโดยมีเปาหมายที่จะนําสินคาใหมออกสู
ตลาดใหไดอยางนอย 5 ผลิตภัณฑตอป และเดินหนา
กอสรางโรงงานใหมที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเพิ่มความ
สามารถในการผลิ ต พร อ มได รั บ การสนั บ สนุ น จาก
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข ง ขั น ระดั บ สากลเพื่ อ การก า วเข า สู  ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในป 2558 ที่จะถึงนี้

นอกจากนี้บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด
(มหาชน) ยังไดรับอนุสิทธิบัตร 2 ฉบับ จากชุดรางรับ
หลอดฟลูออเรสเซนตทมี่ บี ลั ลาสตอเิ ล็กทรอนิกสแบบถอด
เปลี่ยนงาย และปลั๊กพวงเครื่องใชไฟฟาควบคุมการเปดปดดวยรีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรดจากกรมทรัพยสิน
ทางปญญาอีกดวย

รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 4
จากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และสถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในดานมิติการตอบสนองและปรับตัวตอโอกาส-ปญหา
และการมีคณ
ุ ภาพสูงของผลิตภัณฑ ซึง่ เปนเครือ่ ง
ยืนยันในความสําเร็จของบริษัท ในดานความ
มุ  ง มั่ น เอาใจใส พั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละ
ปรับตัวฝาฟนอุปสรรคทางธุรกิจเพื่อกาวสูความ
เปน มหาชน อยางมั่นคง
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ทําความรูจักกับ

หลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนต
หลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนตหรือหลอดตะเกียบ ถูกพัฒนาขึน้ โดย เอ็ดเวิรด แฮมเมอร (Edward
E. Hammer หรือ Ed Hammer) วิศวกร ของบริษัท General Electric หลังจากที่พยายาม
และลมเหลวอยูหลายครั้งในการปรับเปลี่ยนรูปรางของหลอดฟลูออเรสเซนตจนใน
ที่สุด spiral shaped compact fluorescent ก็สําเร็จในป ค.ศ.1976
คอมแพ็คฟลูออเรสเซนต ที่เราเห็นไดทั่วไปตามบานเปนหลอดปลอย
ประจุความดันตํา่ ทีถ่ กู พัฒนาตอมาจากหลอดฟลูออเรสเซนตโดยปรับเปลีย่ น
รูปรางใหมีขนาดกะทัดรัดขึ้นจุดประสงคเพื่อตองการแทนที่หลอดไส เพราะ
ประหยัดพลังงานกวา และสวางกวา หลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนตมีทั้ง
ชนิดที่มีบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสในตัว และชนิดบัลลาสตแยกจากตัวหลอด
ชนิดมีบัลลาสตในตัว มีทั้งบัลลาสตแกนเหล็ก (หลอด SL) ซึ่งสามารถใช
แทนหลอดไสไดทันที เพราะมีขั้วหลอดแบบเดียวกัน เปนการรวมบัลลาสตและ
สตารทเตอรอยูภายในเวลาเปดจะเกิดการกะพริบและบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส
(หลอด PLC หรือ SE หรือ 3U) ซึ่งมีขนาดเล็กและประหยัดกวาเดิมหลอดชนิดนี้เปด
แลวติดทันทีไมมีการกะพริบลักษณะขั้วหลอดแบบ E27, E14
ชนิดบัลลาสตแยกจากตัวหลอด หรือหลอด PL มีขั้วหลอดหลายแบบขึ้นอยูกับลักษณะของหลอดและบัลลาสต เชน
ขัว้ G23,GX24d-1 ใชกบั บัลลาสตธรรมดา สวนขัว้ G24q-1,GX24q-1 ใชกบั บัลลาสตอเิ ล็กทรอนิกส เปนตน แมบลั ลาสต
อิเล็กทรอนิกสจะมีราคาคอนขางสูง แตสามารถใหแสงสวางไดทันทีที่เปดสวิตช ไฟไมกะพริบ และมีประสิทธิภาพสูงกวา
บัลลาสตแกนเหล็กธรรมดา สิ่งที่แตกตางจากหลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนตชนิดที่มีบัลลาสตในตัวคือสามารถเปลี่ยน
เฉพาะหลอดไดในกรณีที่หลอดเสียโดยไมตองเปลี่ยนบัลลาสต
หลอดไสมแี สงเปนลําใหเงาคมชัด ตางจากแสงที่ไดจากหลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนตซงึ่ เปนแสง
กระจาย ใหความถูกตองของแสงสีสูง มีสีใหเลือกทั้ง วอรมไวท (Warm White) ที่ใหแสงเหลืองนวล
ใหความรูสึกอบอุน คูลไวท (Cool White) ใหแสงสีฟาขาว สบายตาแตจะทําใหสีจริงของวัตถุผิดเพี้ยน
และเดยไลท (Day Light) ใหแสงคลายแสงธรรมชาติเวลากลางวัน มีรูปรางหลากหลาย อายุการใช
งาน 8,000-10,000 ชั่วโมง แตปริมาณแสงจะลดลงเมื่อมีอายุการใชงานนานขึ้น

แหลงขอมูล website: www.britechlamp.com , www.ehow.com
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ความเปนมาของ

เทศกาลปใหมและตรุษจีน

เข็มของนาฬกาไมเคยหยุดหมุน วันที่ในปฏิทินก็ไมเคยยอนกลับ พริบตา
เดียวก็เขาสูชวงเทศกาลปใหมกันอีกแลวนะคะ เพื่อนสมาชิกทุกทาน
วางแผนจะไปเทีย่ วเพือ่ เปนรางวัลสําหรับการทํางานหนักมาทัง้ ปหรือยังคะ
ไมวาจะเที่ยวนอกหรือในประเทศ GATA MAGAZINE ก็ขอใหทุกทานเดิน
ทางโดยสวัสดิภาพทั้งขาไป-ขากลับนะคะ และเรื่องนาสนใจวันนี้แนนอนวาตอง
เกี่ยวของกับวันสําคัญในชวงสิ้นปที่หลายๆคนรอคอย นั่นก็คือ ‘วันปใหมแบบ
สากล’และ‘วันตรุษจีน’ คะ
ในสมัยโบราณ แตละชาติก็ตางมีวันขึ้นปใหมของตัวเอง
เรียกวาตางคนตางฉลองปใหมกันไปแบบของใครของมัน
เช น ประเทศเยอรมั น จะมี วั น ขึ้ น ป ใ หม ป ลายเดื อ น
พฤศจิกายน ซึ่งเปนชวงที่มีอากาศหนาวเย็น ประชาชนที่
แยกยายไปทํามาหากินในที่ตางๆ ตั้งแตชวงฤดูรอน หลัง
เก็บเกีย่ วพืชผลและนําขึน้ ยุง ฉางเสร็จแลว จะมารวมฉลอง
ปใหมในชวงนี้ ตอมาไดถกู รุกรานโดยชาวโรมันจึงเลือ่ นการ
ฉลองป ใหมมาเปนวันที่ 1 มกราคม ชาติโบราณเชน
ไอยคุปค เฟนิเซียนและอิหราน เริ่มปใหมในราว วันที่ 21
กันยายน รวมถึงชาวโรมันก็เริ่มปใหมวันนี้เชนเดียวกัน
มาถึงสมัยของจูเลียต ซีซาร ที่ใชปฏิทินแบบจูเลียน
หรือยูเลียน จึงเปลี่ยนวันขึ้นปใหมมาเปนวันที่ 1 มกราคม
คนอังกฤษเชื้อสายแองโกลซักซอนฉลองปใหมวันที่ 25
ธันวาคม ภายหลังเมื่อพระเจาวิลเลี่ยม (William the
Conqueror) ไดเปนราชาธิราชแหงเกาะอังกฤษ จึงเปลี่ยน
วันขึ้นปใหมมาเปนวันที่ 1 มกราคม ตอมาเมื่อถึงยุคกลาง
ชาวอังกฤษก็เปลี่ยนวันขึ้นปใหมเปนวันที่ 25 มีนาคม เชน
เดียวกับชาวคริสเตียนอืน่ ๆ แตกม็ กี ารเปลีย่ นแปลงอีกครัง้
เมื่อเปลี่ยนการใชปฏิทินมาเปนแบบเกรกอเรียน ชาว
คริสเตียนนิกายโรมันคาทอลิกก็กลับมาใชวนั ที่ 1 มกราคม
เปนวันปใหมจนถึงปจจุบัน

ผลิและมีการฉลองยาวนานถึง 15 วัน เริม่ ดวยวันที่ 1 เดือน
1 ตามปฏิทนิ จีนโบราณและสิน้ สุดลงวันที่ 15 ในวันเทศกาล
โคมไฟ การเตรียมงานจะเริม่ หนึง่ เดือนกอนวันตรุษจีน โดย
ประชาชนเริม่ ซือ้ ของขวัญ และสิง่ ของตางๆมาประดับบาน
เรือน จัดเตรียมอาหารเสือ้ ผา และทําความสะอาดครัง้ ใหญ
หมายถึงการกวาดเอาโชครายออกไป ขัดประตูหนาตาง
และทาสีใหมซึ่งสีแดงเปนสีที่นิยมกันมาก มีการประดับ
ประดาดวยกระดาษที่มีคําอวยพรอยางเชน อยูดีมีสุข
รํ่ารวยและอายุยืนเปนตน และเมื่อถึงวันตรุษจีน ประเพณี
โบราณมีการใหอั่งเปา ซึ่งหมายถึง กระเปาแดง เปนการที่
คูแ ตงงานใหมใหเงินเด็กๆ และผูใ หญทยี่ งั ไมไดแตงงานให
ซองสีแดง หลังจากนั้นทุกคนในครอบครัวตางออกมาเพื่อ
กลาวสวัสดีปใหม เริ่มจากญาติๆ แลวตอดวยเพื่อนบาน
วันตรุษนี้อารมณโมโหโกรธเคืองจะถูกลืมไปหมด ทุกคน
รวมวงสนุกสนานไมเหลือความบาดหมางใดปรารถนา
ความสุขสันติ การฉลองจะสิน้ สุดลงในงานโคมไฟซึง่ ฉลอง
โดยการรองเพลงเตนรําและงานแสดงโคมไฟ

วันตรุษจีน

รองรอยประเพณีและพิธกี รรมอันยาวนานของเทศกาล
เฉลิ ม ฉลองของชาวจี น มี ค วามเป นมาเนิ่ น นานกว า
ศตวรรษ จนไมสามารถสืบคนไดวาเริ่มตนมาตั้งแตเมื่อไร
เปนทีร่ จู กั และจําไดทวั่ ไปวาเปนการฉลองเทศกาลฤดูใบไม
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อางอิง ขอมูลวารสารจีนไทย ฉบับเดือนมกราคม 2546
ศิริวรรณ คุมโห วันและประเพณีสําคัญ กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเดอะบุคส จํากัด
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ชุดโคมไฟอิเล็กทรอนิกส

แบบ T5 ใชแทน T8 (ขดลวด)

ใหแสงสวางและชวยประหยัดพลังงานมากกวา 40%
สะดวก ติดตั้งงาย
ขนาดกะทัดรัดและมีนํ้าหนักเบา
มีอุณหภูมิในขณะใชงานตํ่า
ใหแสงสวางที่ความถี่มากกวาบัลลาสตแบบขดลวด 50-100 เทา
ชวยถนอมสายตาเวลาอานหนังสือ

วะ วะ วะ

วาว !
GATA Magazine

คุณสมบัติโดดเดนนาใช สามารถเปลี่ยนแทน
ชุดโคม T8 (ขดลวด) ที่เสียไดเลย ประหยัดไฟให
แสงสวางเทาเดิม
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หมดปญหาคาใจ

กับหลอดไฟ
Q:

ทําไมหลอดตะเกียบแบบ Par 38 ตอนเปดครั้ง
แรกถึงมีระยะเวลาหนวงกอนที่ไฟจะติด

โดยปกติหลอดตะเกียบทั่วไปจะมีแบบที่เปดปุบ
:
A ติดปบ และแบบทีม่ รี ะบบ Pre-heat หรือมีการอุน

ไสหลอดเพือ่ ใหการสวางเปนแบบคอยๆ สวางจน
เต็มที่ ซึ่งจะมีขอดีคือชวยถนอมไสหลอดให
มีอายุการใชงานนานขึ้น 20-30% แตมีขอเสีย
คือเวลาเปดตองใชเวลา 2-3 วินาที จึงจะติดและ
จะสว า งเต็ ม ที่ ป ระมาณ 8-15 วิ นาที ซึ่ ง ใน
บางสถานที่ เชน หองนํา้ ก็อาจจะไมเหมาะสมกับ
หลอดประเภทนี้

สําหรับคําถามคาใจ ที่สงมารับเสื้อ GATA เปนของที่ระลึกกันไปเลยคะ
ราน วุฒิชัยการไฟฟา จ.ชลบุรี
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เทคนิคนานากับ
PRODUCT

เคยสงสัยกันไหมวา? เราจะเลือกใช
โคมฟลัทไลท (โคมฉาย) ยังไงให
เหมาะสม? กับงานที่ใช
โดยทั่วไปแลวโคมฟลัทไลทแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. แบบเหลี่ยม หลอดที่ใชสวนใหญจะเปนทรงกระบอก เหมาะสําหรับการสองที่ตองการกระจายแสง
กวางๆ หรือที่เรียกวา “Wide Beam” ซึ่งยังแบงไดอีก 2 ประเภท ไดแก
1.1 แบบสมมาตร (Symmetric) จะเปนโคมทีน่ ยิ มมากทีส่ ดุ ในทองตลาด กลาวคือ
ตําแหนงของขัว้ หลอดจะอยูต รงกลางของโคม ทําใหแสงทีส่ อ งออกมาทัง้ ดาน
บนและลาง สมดุลหรือเทาๆกัน โดยมีใหเลือกหลากหลายรูปแบบ ทัง้ ขัว้ E27,
E40 และขั้ว Rx7s โดยมีขนาดตั้งแต 35W ถึง 2,000 W ซึ่งสวนใหญจะใช
กับงาน ปายโฆษณา ลานจอดรถ สนามกีฬา ไฟถนน และไซดงานกอสราง
เปนตน ดังรูปตัวอยางดานลาง

1.2 แบบไมสมมาตร (Asymmetric) จะเปนโคมทีน่ ยิ มรองลงมา กลาวคือ ตําแหนงของ
ขัว้ หลอดจะอยูด า นลางของโคม ทําใหแสงทีส่ อ งออกมาเนนไปทางดานบนมากกวา
โดยมีรูปแบบใหเลือกนอยกวาแบบแรก คือมีเฉพาะ ขั้ว E40 และขั้ว Rx7s โดยมี
ขนาดตั้งแต 35W ถึง 400W ซึ่งสวนใหญจะใชกับปายโฆษณา รูปปน อนุสาวรีย
ดังรูปตัวอยาง
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2. แบบกลมหรือกรวย หลอดที่ใชสวนใหญจะเปนทรงโบวลิ่ง เหมาะสําหรับการสองที่ตองการเนนเฉพาะจุด หรือที่เรียก
วา “Narrow Beam” ซึ่งยังแบงไดอีก 2 ประเภท ไดแก
2.1 แบบกลองเกียรติดกับโคม จะเปนโคมที่มีกลองเกียร (เก็บอุปกรณ) อยู
กับตัวโคม ทําใหชดุ โคมอาจมีนาํ้ หนักมาก จึงนิยมติดอยูก บั พืน้ มากกวา
มีใหเลือก แบบ ขั้ว E27 และ E40 เทานั้น โดยมีขนาดตั้งแต 35W
ถึง 1,000W ซึ่งสวนใหญจะใชสองกับ ยอดตึก วัด ปายชื่อ และเจดีย
ดังรูปตัวอยาง
2.2 แบบกลองเกียรแยกกับโคม จะเปนโคมที่มีกลองเกียร (เก็บอุปกรณ) แยก
กับตัวโคม ทําใหชุดโคมมีนํ้าหนักเบา จึงนิยมติดอยูบนเสาสูงๆ มีใหเลือก
แบบ ขัว้ E27, E40 และขัว้ Cable โดยมีขนาดตัง้ แต 35W ถึง 2,000W
ซึง่ สวนใหญจะใชกบั งาน เสาสนามกีฬา สนามกอลฟ เปนตน
ดังรูปตัวอยางดานลาง

นอกจากการเลือกโคมใหถูกตองกับงานที่ใชแลว
สิ่งที่สําคัญไมนอยไปกวาการเลือกโคมก็คือ การเลือก
อุปกรณท่ีไดมาตรฐาน อาทิเชน บัลลาสต หลอด และ
อิกไนเตอร ควรไดรับ มอก.เปนอยางนอย การรับประกันของ
สินคา ตลอดจนการใหบริการกอนและหลังการขาย เพราะโคมที่เราซื้อ
อาจมีมูลคาไมมากก็จริง แตคาใชจายที่จะตองขึ้นไปเปลี่ยนหรือติดตั้งนั้นสูงกวา
ราคาโคมที่ติด ดังนั้นควรพิจารณาเหตุผลหลายๆดานประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ
เคล็ดลับ (Tips) การติดโคมฟลัทไลท (เหลีย่ ม) ใหปา ยโฆษณา ดูเดนสวางทัว่ ทัง้ ปายมีขอ แนะนําดังนี้ คือ ใหนาํ ความ
สูงของปาย หารดวย 4 จะไดระยะหางที่ควรติดโคมฟลัทไลทยื่นออกมา เชน ปายสูง 4 m. ขาจับโคมฟลัทไลทก็ควรยื่น
ออกมา 1 m. จากนั้นระยะหางแตละตัวใหหางกันเปน 2 เทา ทั้งแนวบนและลาง จะไดระยะติดดังรูป
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กิจกรรม & CSR
สหัสวรรษ Lighting 10,17,24 มีนาคม
2555 .....................................

แสงอุทัย Lighting 8,9,15,16,22,23
มีนาคม 2555 .....................................

พิเศษตั้งแตตนปกับโปรโมชั่น x 2 ซื้อสินคาครบ 300
บาท รับปากกา GATA 1 ดาม ครบ 1,000 บาท รับ
เสือ้ ยืด GATA 1 ตัว ซือ้ ครบ 4,000 รับเสือ้ โปโล GATA
1 ตัว และทุก 300 บาท มีสิทธิ์ลุนจับรางวัล พัดลม
HATARI 16 นิ้ว ฟรี ชวงนาทีทอง ซื้อสินคาครบตาม
เงื่อนไขรับไปเลยอีก 1 ชิ้น

จัดไปเต็มๆ โปรโมชัน่ ของแจกพิเศษมากมาย ทัง้ ปากกา
เสือ้ ยืด และเสือ้ โปโล รางวัลใหญจบั วันสุดทายลุน รับ
พัดลมคลายรอน HATARI เมือ่ ลูกคาซือ้ สินคาครบทุก
300 บาท เรียกไดวา เดินเขามาในรานก็คมุ แลว ตองขอ
ขอบคุณทางรานสหัสวรรษ Lighting และรานแสงอุทยั
Lighting ที่ชวยใหการจัดกิจกรรมดําเนินไปไดอยาง
ราบรืน่ และลูกคาทุกทานที่ใหการ
ตอบรับเปนอยางดี ครั้งหนาจะ
พบกันที่รานไหนอยาลืมติดตาม
กันตอไปนะคะ

กิจกรรม CSR .....................................
วันที่ 18 ตุลาคม 2555 ผูบริหาร
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม
จํากัด (มหาชน) หรือ TMI นําโดย
นายธี ร ะชั ย ประสิ ท ธิ์ รั ต นพร
กรรมการผู  จั ด การ ได ส  ง มอบ
หลอดไฟกาต า ชุ ด แรก ใน
โครงการ ‘สวาง ประหยัด

ปลอดภัย ทุกตําบลทั่วไทย
ใช ห ลอดไฟกาต า ’ ใหกับ

ชุมชนใน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี โดย นายสมศักดิ์ เหลือง
จรุ ง รั ต น ท า นนายกองค ก าร
บริหารสวนตําบลสวนผึง้ เปนผูร บั
มอบ ซึ่งทางบริษัท TMI มีเปาหมายสรางตําบลปลอดภัยสวางไสวดวยหลอดไฟกาตาทั่วประเทศ เพื่อเปนการคืน
กําไรสูชุมชน เริ่มที่ตําบลสวนผึ้งเปนแหงแรกคะ
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YES
we can do
เมื่อคนไทยชวยกันประหยัดพลังงาน...
GATA MAGAZINE ฉบับนี้มีขอมูลที่นาสนใจของการรวม
กันประหยัดไฟมาเปดเผยใหสมาชิกไดทราบกันคะ
เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2550 คนไทยรวมกันปดไฟ 15 นาที
ทําใหลด การใชไฟฟาจาก 3,740 เมกะวัตต เหลือ 3,170
เมกะวัตต ลดลงไป 30 เมกกะวัตต ซึง่ พลังงานไฟฟาขนาด
นี้เพียงพอที่จะใหหมูบานที่อยูหางไกลไดใชถึง 30,000
ครอบครัว ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ จากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
กลาววา ถาเราปดไฟ 1 ชัว่ โมง คนทีจ่ งั หวัดแมฮอ งสอน
ก็จะไดใชไฟฟา 1 ชัว่ โมง การปดไฟชวยลดการ
สรางโรงไฟฟาขนาดยอมๆ ลงไดดวย เพราะ
การผลิตไฟฟาก็หมายถึงสาเหตุของการ
สรางปรากฏการณเรือนกระจกนั่นเอง รู
ไหมวา ประเทศไทยใชไฟฟาที่ผลิตจาก
กาซธรราชาติถึง 75% ถานหิน 15% ซึ่ง
สองอย า งนี้ ห ากใช ห มดแล ว ก็ ห มดเลย
ไมมีทดแทนสวนไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานนํ้า
มีเพียง 7% เทานั้น และถาเมื่อไหรตองอาศัยการ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานนํ้าอยางเดียวก็จะไมเพียงพอแก
ความตองการใชไฟฟาของคนทั้งประเทศ

กองทุนสัตวปาโลก ริเริ่มขึ้นในป 2004 ที่เมืองซิดนีย
ประเทศออสเตรเลีย ผลคือหลังจากการปดไฟเปนเวลา 60
นาที จากคน 2.2 ลานคน สามารถชวยลดการปลอยกาซ
คาร บ อน หรื อ เท า กั บ ลดจํ า นวนรถยนต ใ นถนนไปถึ ง
48,000 คัน และยังชวยลดปริมาณการใชไฟฟาลงได 10%
เมื่อเทียบกับชวงเวลาปกติ
ในปตอมามีอีกหลายประเทศไดเขารวมกิจกรรมนี้
และกําหนดใหทกุ วันเสารสดุ ทายของเดือนมีนาคม เปนวัน
EARTH HOUR เพื่อเปนการกระตุนใหคนหันมา
ตระหนักถึงสภาวะโลกรอน และป 2555 สําหรับ
ประเทศไทยไดจดั กิจกรรมนับถอยหลังปดไฟ
1 ชั่วโมง พรอมกับประเทศอื่นๆ ไปเมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2555 ที่ลานเซ็นทรัล
เวิลดตั้งแตเวลา 2 ทุมครึ่งถึง 3 ทุมครึ่ง
ซึง่ หนวยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและ
เอกชนใหความสําคัญกับโครงการนี้โดยมี
การรณรงคกนั เองภายในองคกรเพือ่ ลดการใช
พลังงาน เพื่อนสมาชิกเองก็ทําไดงายๆที่บานเพื่อ
เปนจุดเล็กๆ อีกจุดหนึ่งของมุมโลกที่ชวยกันดูแลเอาใจใส
โลกใบนี้ของเราดวยกันคะ

สําหรับกิจกรรมนับถอยหลังปดไฟ 1 ชั่วโมง เปน
กิจกรรมที่จัดขึ้นพรอมกันทั่วโลก โดย องคกร WWF หรือ
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ขอมูลบางสวนจาก
http://www.komchadluek.net
http://www.mcot.net
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เคล็ดไมลับกับ
‘การนอนหลับเปนการพักผอนที่ดีที่สุด’ (-.-) z Z Z z z หลายคน

คงเคยไดยินประโยคนี้กันมาแลว สําหรับบางคนการนอนถือเปนการเติม
พลังทีส่ ญู เสียไปในการทํากิจกรรมระหวางวันไดอยางดีเยีย่ ม การพักผอน
จากการทํางานหนักจึงเปนสิง่ ทีห่ ลายคนปรารถนา รางกายของเราควรได
รับการนอนหลับพักผอนอยางเต็มทีอ่ ยางนอย 7-8 ชัว่ โมง ในหนึง่ วัน การ
นอนไมหลับตอเนือ่ งเปนเวลานานจะทําใหเสีย่ งตอการเปนโรคหัวใจ ความ
ดันตํ่าและเบาหวานไดเพราะการพักผอนไมเพียงพอจะทําใหฮอร โมน
ทํางานผิดปกติ รางกายก็จะออนแอทําใหปว ยงายดวยนะคะ การนอนหลับ
อยางเพียงพอนอกจากจะชวยใหสมองของคุณปลอดโปรงเรียนรูเ รือ่ งตางๆ
ไดเร็วขึ้นแลวยังทําใหรูปรางดีดวย เพราะระบบการเผาผลาญทํางานไดดี
ไขมันสวนเกินก็จะถูกกําจัดทิ้งไปดวยคะ(อะๆ แตอยาคิดจะกินแลวนอน
อยางเดียวนะคะ เพราะระบบเผาผลาญดีขึ้นไมไดแปลวาจะเผาผลาญ
ไขมันในรางกายทีม่ ากเกินไปไดหมดหากคุณไมออกกําลังกายนะคะ) เกริน่
มาขนาดนี้คงจะทราบกันแลวนะคะวาพระเอกของเราในวันนี้ก็คือ หอง
นอน นั่นเองคะ

การจัดแสงในหองนอน หลักๆ ก็เพือ่ ทําใหเกิดบรรยากาศทีส่ งบ
และอบอุนนุมนวล รวมทั้งทําใหเรารูสึกผอนคลาย เนื่องจากเราใชหอง
นอนสําหรับพักผอนเปนสวนใหญ แสงที่เหมาะกับหองนอนก็คือแสงกึ่ง
เหลืองกึ่งขาว (Cool white) หรือแสงเหลืองสม (Warm white)
แตสาํ หรับบางทานนอกจากการนอนแลวยังอาจทํากิจกรรมอืน่ ๆ เชน
การอานหนังสือ หรือทํางานบางเล็กนอย ดังนั้นแสงไฟที่เรานํามาใชใน
หองนอนอาจเปนแสงไฟประเภทสองสวางทั่วไป (ambient light) ซึ่งเรา
สามารถเลือกใชหลอดไฟทัว่ ไป หรือไฟซอนผนังสําหรับบานสไตลโมเดิรน
ก็ได เลือกติดตรงพื้นที่ที่ใชทํากิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนสมาชิก
ในครอบครัวที่นอนรวมหองกับคุณ แตถาใครชอบบรรยากาศโรแมนติก
อาจใชโคมไฟหอยขนาดเล็ก ลวดลายสวยงาม โดยเลือกทีม่ แี สงสวางเพียง
พอสําหรับทํากิจกรรมภายในหองเพื่อสรางบรรยากาศก็ไดนะคะ GATA
MAGAZINE หวังวาเกล็ดความรูเล็กๆ นี้จะชวยทําใหการพักผอนของ
เพื่อนสมาชิกทุกทานเต็มไปดวยความสุขกันทุกคนนะคะ
อางอิงขอมูลบางสวนจาก หนังสือสลิมมิ่ง
(Slimming) เดือนพฤศจิกายน 2550,
www.taradasungha.com
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T
HEALTHY IPS
HEALTHY

ปญหาเรื่องสุขภาพเมื่อกาวสูชวงวัยผูสูงอายุทําใหเราตองเอาใจ
ใสดูแลตัวเองหรือญาติผูใหญเปนพิเศษ GATA Healthy tips ฉบับนี้ขอ
นําเรื่องอาการ ‘ปสสาวะเล็ด’ ที่ไมอาจมองขามมาเลาสูกันฟงคะ

อาการของโรคนี้มีตั้งแตอาการเบา
แค ป  ส สาวะบ อ ยกว า ปกติ ไป
จนถึ ง อาการหนั ก คื อ ควบคุ ม
การขับถายไมไดและมีปส สาวะ
เล็ ด ราดออกมาเมื่ อ ปวด
ทางการแพทย ใชคําวา โอเอบี
(Overactive Bladder) คือกระเพาะ
ปสสาวะทํางานไวและการบีบตัวไมเปนจังหวะ โดยทั่วไป
แลวผูหญิงจะเปนมากกวาผูชาย เพราะผูหญิงมีหูรูดซึ่งทํา
หนาที่ปลอยปสสาวะเพียงสองอัน แตผูชายมีสามอัน เมื่อ
วัยลวงเลยการทํางานของหูรดู เสือ่ มสภาพลงทําใหควบคุม
ปสสาวะไดนอยลงตามไปดวย แตสําหรับผูชายเมื่อถึงวัย
หนึ่งตอมลูกหมากที่โตขึ้นจะทําใหเกิดการระคายเคืองที่
กระเพาะปสสาวะ จึงมีการบีบตัวบอยขึ้น ทําใหโอกาสที่จะ
เกิดอาการโอเอบีมากขึ้นตามไปดวย อัตราเฉลี่ยของผูมี
โอกาสเปนโรคนี้เริ่มตนที่อายุ 40 ปขึ้นไปคะ โดยปกติแลว
คนเราจะปสสาวะวันละประมาณ 8 ครั้ง ปริมาณอยูที่ 2
ลิตรครึ่ง ซึ่งถือวามากแลว แตถา 10 ครั้ง ครั้งละ 300 ซี

ซี จะเทากับ 3 ลิตร ถือวาเยอะเกินไป สําหรับคนที่
เกิดอาการโอเอบี มักจะปสสาวะครั้งละไมถึง 300 ซีซี
อาจจะเปน 50 หรือ 100 ซีซี และอาจปสสาวะวันหนึ่งถึง
20 หนเลยทีเดียว
แตโรคนี้สามารถปองกันไดคะ แคเริ่มตนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมบางอยาง นอกจากงดดื่มชา กาแฟ และนํ้า
อัดลม วิธีพฤติกรรมบําบัดก็ชวยไดเหมือนกัน นั่นก็คือ
พยายามยืดเวลาในการไปปสสาวะเมื่อปวดนั่นเอง เพราะ
สาเหตุที่ทําใหปสสาวะบอยเพราะเรารูสึกเร็วกวาคนอื่น
กระเพาะปสสาวะบีบเร็วกวา รักษาไดดวยการรอนิดหนึ่ง
ประมาณสัก 10 นาที หรือ 20 นาที ถาปวดนิดๆ แลวรีบ
ไปเขาหองนํ้าจะมีสวนทําใหกระเพาะปสสาวะเล็กลงและมี
ความรูส กึ ไวขึน้ แตถา อาการหนักๆ แลวก็ควรไปพบแพทย
ทันทีนะคะ
อางอิง : Chatchawan pan หนังสือพิมพ ASTV ผูจัดการ
วันที่ 13 ธันวาคม 2555
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สวัสดีครับ ฉบับนี้ ‘นองหนอม’ ขอเปดบทความ Happening Now
เรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ดวยกลิ่นอายหลังเทศกาลปใหม
โดยการแนะนําสถานที่ทองเที่ยวในชวงหนาหนาวใหเพื่อนๆ
สมาชิกไดเก็บเอาไวพิจารณากันนะครับ วันนี้เราขึ้น
เหนือไปปกหมุดกันที่ จ.ลําปาง ณ
“อุทยานแหงชาติแจซอน” ครับ

Happening Now !
นอกจากอากาศหนาวๆ ทีห่ ลายคนอยากสัมผัสแลวมีนกั
ทองเที่ยวจํานวนไมนอยที่ถูกดึงดูดดวยความงามตาม
ธรรมชาติของ “นํ้าพุรอนแจซอน” ที่ผุดขึ้นมาตามแนว
สายนํา้ ตกซึง่ ทําใหจดุ ทีน่ าํ้ ตกเย็นๆ ไหลมารวมกับนํา้ พุ
รอนกลายเปนนํ้าอุนที่เมื่อไดลงไปแชแลวใหความรูสึก
ไมแพออนเซ็นในประเทศญี่ปุนเลยทีเดียว บอนํ้าพุรอน
ที่มีขนาดแตกตางกันกระจัดกระจายตัวอยู 9 บอ กิน
พื้นที่ประมาณ 3 ไร อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 73 องศา
เซลเซียส นักทองเที่ยวจึงมักนําไขนกกระทา หรือไขไก
มาแชทําไขตมนํ้าพุรอนกินกัน การคํานวณเวลาในการ
แชก็มีความสําคัญที่จะทําใหไขตมที่ไดสุกกําลังดี โดย
ไขไกใชเวลาแชประมาณ 17 นาที นอกจากนี้ยังมีหอง
อาบนํ้าแร ที่มีอางสําหรับลงแช 11 หอง และหองแบบ
ตักอาบแยกชาย-หญิง อีก 16 หอง อุณหภูมินํ้าแร
ประมาณ 39-42 องศาเซลเซียส การอาบนํ้าแรเพื่อ
บรรเทาความเมื่อยลาของรางกายทําใหรางกายสดชื่น
เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น และสามารถรักษาโรคผิวหนัง
บางชนิดไดอกี ดวย อะๆ แตนาํ้ แรจากทีน่ ี่ไมสามารถดืม่
ไดนะครับเนื่องจากมีแรธาตุบางชนิดสูงกวามาตรฐาน
หากเพือ่ นสมาชิกทานใดสนใจจะไปแอวเหนือหนาหนาว

นี้ก็เก็บ อุทยานแหงชาติแจซอนไวเปนตัวเลือกไดนะ
ครับรับรองวาทิวทัศนของธารนํา้ ตก พฤกษาสีเขียว และ
บอนํ้าพุรอนที่มีควันลอยกรุนยามเชาจะชวยแตงแตม
ความประทับใจใหกับทริปทองเที่ยวของทุกคนเพื่อ
บันทึกเปนความทรงจําที่ดีเก็บไวแนนอนครับ
การเดินทางเขาสูบริเวณแหลงนํ้าพุรอน สามารถ
ใชเสนทางตามทางหลวงหมายเลข 1035 จากจังหวัด
ลําปางถึงอําเภอแจหม เปนระยะทางประมาณ 50
กิโลเมตร จากอําเภอแจหมใชถนนสายแจหม-วังเหนือ
แยกเขาอําเภอเมืองปานตรงหลักกิโลเมตรที่ 14 วิ่งไป
ทางทิศตะวันตกตามถนนลูกรังอีกประมาณ 17 กิโลเมตร
ผานบานสบลี บานแจซอน และเขาถึงแหลงนํ้าพุรอน

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ อุทยานแหงชาติแจซอน ต.แจซอน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 52240
โทรศัพท 0 5422 9000-1 โทรสาร 0 5426 3041 อีเมล reserve@dnp.go.th
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JOY US.................
ขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความสนใจรวมตอบคําถามมามากมาย เพื่อนสมาชิก
ทานใดยังไมไดรับรางวัล ก็สงคําตอบมารวมสนุกกับเราในฉบับตอไปไดนะคะ ครั้ง
หนาผูโชคดีอาจเปนคุณ ! กติกางายๆ > เขียนคําตอบพรอม ชื่อ – นามสกุล
ชื่อราน/บริษัท/หนวยงาน ที่อยูและเบอรโทรศัพทรอนดวนจี๋มาที่

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

260/2 ถ.เจริญนคร แขวงสําเหร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
มีขอสงสัยติดตอ 02 8779510-21, Fax: 02 8779522-23 (ไมรับตอบคําถามทาง Fax นะจะ)

**คําตอบ ถูกตอง มีที่อยูชัดเจนก็ มีสิทธิ์ได
รับรางวัลจากเราไปเลย**

ผูGATAโชคดี
30 ทาน รับเสื้อโปโล
สีนํ้าเงิน กิ๊บเกจาก GATA MAGAZINE ไป
ลั้นลาปใหมกันเลยนะเธอ

อะ อะ ! ยังไมหมด ลุนโชคสงทายปกับ 2 รางวัล
พิเศษ บัตรชมภาพยนต (ที่นั่งปกติ) สามารถใชดูได

ทุกเรื่อง ทุกโรง ในเครือ EGV และเมเจอรอีก 20 รางวัล
และรางวัล Car Charger สําหรับ charge แบต
iPad iPhone ฯลฯ ในรถ อีก 10 รางวัล ระบุของ
รางวัลที่ตองการมาดวยนะคะ (มากกวา 1 อยางไดคะเผื่อ
พลาดรางวัลแรกไปก็อาจไดรางวัลอื่นแทนนะคะ)
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารางวัลตามความเหมาะสม

Q : จุดเดนของชุดโคมไฟอิเล็กทรอนิกส แบบ T5 ใชแทน T8 (ขดลวด) คืออะไร ?
A: ……………………………………………………………...………………………………………………………....
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