


GATA Magazine
นิตยสาร กาตา

ฉบับเดือนธันวาคม 2555 ปที่ 1 ฉบับที่ 4

แนะนําองคกร
กาวสําคัญของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด 
(มหาชน) ที่ไมไดมุงเนนแคเพียงสินคาประเภท Lighting 
แตทีมวิจัยและพัฒนาไดใหความสําคัญกับสินคาประเภท
เทคโนโลยีมากขึ้นโดยมีเปาหมายที่จะนําสินคาใหมออกสู
ตลาดใหไดอยางนอย 5 ผลิตภัณฑตอป และเดินหนา
กอสรางโรงงานใหมที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเพ่ิมความ
สามารถในการผลิต พรอมไดรับการสนับสนุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันระดับสากลเพ่ือการกาวเขาสู ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในป 2558 ที่จะถึงนี้

 รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 4 
จากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และสถาบัน
บณัฑติบรหิารธรุกิจ ศศนิทร แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ในดานมิติการตอบสนองและปรับตัวตอโอกาส-ปญหา 
และการมคีณุภาพสงูของผลิตภัณฑ ซึง่เปนเคร่ือง
ยืนยันในความสําเร็จของบริษัท ในดานความ
มุ งมั่นเอาใจใสพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและ
ปรับตัวฝาฟนอุปสรรคทางธุรกิจเพ่ือกาวสูความ
เปน มหาชน อยางมั่นคง

ºÃÔÉÑ· ¸ÕÃÐÁ§¤Å ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC CO.,LTD.

 นอกจากนี้บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด 
(มหาชน) ยังไดรับอนุสิทธิบัตร 2 ฉบับ จากชุดรางรับ
หลอดฟลอูอเรสเซนตท่ีมบัีลลาสตอเิลก็ทรอนกิสแบบถอด
เปลี่ยนงาย และปลั๊กพวงเคร่ืองใชไฟฟาควบคุมการเปด-
ปดดวยรีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรดจากกรมทรัพยสิน
ทางปญญาอีกดวย
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หลอดคอมแพ็คฟลอูอเรสเซนตหรอืหลอดตะเกยีบ ถกูพัฒนาข้ึนโดย เอด็เวริด แฮมเมอร (Edward 
E. Hammer หรือ Ed Hammer) วิศวกร ของบริษัท General Electric หลังจากที่พยายาม
และลมเหลวอยูหลายครั้งในการปรับเปล่ียนรูปรางของหลอดฟลูออเรสเซนตจนใน
ที่สุด spiral shaped compact fluorescent ก็สําเร็จในป ค.ศ.1976

คอมแพ็คฟลูออเรสเซนต ที่เราเห็นไดทั่วไปตามบานเปนหลอดปลอย
ประจคุวามดนัตํา่ ท่ีถกูพฒันาตอมาจากหลอดฟลอูอเรสเซนตโดยปรบัเปลีย่น
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 ใชกบับลัลาสตธรรมดา สวนข้ัว G24q-1,GX24q-1 ใชกบับลัลาสตอเิลก็ทรอนกิส เปนตน แมบลัลาสต
อิเล็กทรอนิกสจะมีราคาคอนขางสูง แตสามารถใหแสงสวางไดทันทีที่เปดสวิตช ไฟไมกะพริบ และมีประสิทธิภาพสูงกวา
บัลลาสตแกนเหล็กธรรมดา ส่ิงที่แตกตางจากหลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนตชนิดท่ีมีบัลลาสตในตัวคือสามารถเปลี่ยน
เฉพาะหลอดไดในกรณีที่หลอดเสียโดยไมตองเปลี่ยนบัลลาสต

หลอดไสมแีสงเปนลาํใหเงาคมชดั ตางจากแสงท่ีไดจากหลอดคอมแพ็คฟลอูอเรสเซนตซึง่เปนแสง
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 

ทําความรูจักกับ

หลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนต
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ในสมัยโบราณ แตละชาติก็ตางมีวันข้ึนปใหมของตัวเอง
เรียกวาตางคนตางฉลองปใหมกันไปแบบของใครของมัน 
เช น ประเทศเยอรมันจะมีวันขึ้นป  ใหมปลายเดือน
พฤศจิกายน ซึ่งเปนชวงที่มีอากาศหนาวเย็น ประชาชนที่
แยกยายไปทํามาหากินในที่ตางๆ ตั้งแตชวงฤดูรอน หลัง
เก็บเกีย่วพชืผลและนาํขึน้ยุงฉางเสรจ็แลว จะมารวมฉลอง
ปใหมในชวงนี ้ตอมาไดถกูรกุรานโดยชาวโรมนัจงึเลือ่นการ
ฉลองปใหมมาเปนวันที่ 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
เดียวกบัชาวครสิเตยีนอืน่ๆ แตกมี็การเปล่ียนแปลงอกีครัง้
เมื่อเปลี่ยนการใชปฏิทินมาเปนแบบเกรกอเรียน ชาว
ครสิเตยีนนกิายโรมนัคาทอลิกกก็ลับมาใชวันท่ี 1 มกราคม
เปนวันปใหมจนถึงปจจุบัน

วันตรุษจีน
รองรอยประเพณีและพิธกีรรมอนัยาวนานของเทศกาล

เฉลิมฉลองของชาวจีน มีความเปนมาเนิ่นนานกวา
ศตวรรษ จนไมสามารถสืบคนไดวาเริ่มตนมาตั้งแตเมื่อไร 
เปนทีรู่จกัและจาํไดทัว่ไปวาเปนการฉลองเทศกาลฤดูใบไม

ผลแิละมกีารฉลองยาวนานถงึ 15 วนั เริม่ดวยวนัที ่1 เดอืน 
1 ตามปฏทินิจนีโบราณและสิน้สดุลงวนัที ่15 ในวนัเทศกาล
โคมไฟ การเตรยีมงานจะเริม่หนึง่เดอืนกอนวันตรษุจีน โดย
ประชาชนเริม่ซือ้ของขวัญ และสิง่ของตางๆมาประดับบาน
เรอืน จดัเตรยีมอาหารเสือ้ผา และทาํความสะอาดครัง้ใหญ 
หมายถึงการกวาดเอาโชครายออกไป ขัดประตูหนาตาง
และทาสีใหมซึ่งสีแดงเปนสีท่ีนิยมกันมาก มีการประดับ
ประดาดวยกระดาษที่มีคําอวยพรอยางเชน อยูดีมีสุข 
รํ่ารวยและอายุยืนเปนตน และเมื่อถึงวันตรุษจีน ประเพณี
โบราณมีการใหอั่งเปา ซึ่งหมายถึง กระเปาแดง เปนการที่
คูแตงงานใหมใหเงนิเดก็ๆ และผูใหญท่ียงัไมไดแตงงานให
ซองสีแดง หลังจากนั้นทุกคนในครอบครัวตางออกมาเพื่อ
กลาวสวัสดีปใหม เริ่มจากญาติๆ แลวตอดวยเพื่อนบาน 
วันตรุษนี้อารมณโมโหโกรธเคืองจะถูกลืมไปหมด ทุกคน
รวมวงสนุกสนานไมเหลือความบาดหมางใดปรารถนา
ความสขุสนัต ิการฉลองจะสิน้สดุลงในงานโคมไฟซึง่ฉลอง
โดยการรองเพลงเตนรําและงานแสดงโคมไฟ

ความเปนมาของ

เทศกาลปใหมและตรุษจีน

อางอิง ขอมูลวารสารจีนไทย ฉบับเดือนมกราคม 2546
ศิริวรรณ คุมโห วันและประเพณีสําคัญ กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเดอะบุคส จํากัด

(«Ô¹à¨Ôé§ËÃÙÍÕé «Ô¹àË¹ÕÂ¹¿Òä©)
»‚ãËÁ‹¹Õé¢ÍãËŒ·Ø¡ÍÂ‹Ò§ÊÁËÇÑ§áÅÐÃíèÒÃÇÂ¡Ñ¹·Ø¡¤¹¹Ð¤Ð 

เข็มของนาฬกาไมเคยหยุดหมุน วันที่ในปฏิทินก็ไมเคยยอนกลับ พริบตา
เดียวก็เขาสูชวงเทศกาลปใหมกันอีกแลวนะคะ เพื่อนสมาชิกทุกทาน
วางแผนจะไปเทีย่วเพือ่เปนรางวลัสาํหรบัการทาํงานหนกัมาทัง้ปหรอืยงัคะ 
ไมวาจะเที่ยวนอกหรือในประเทศ GATA MAGAZINE ก็ขอใหทุกทานเดิน
ทางโดยสวัสดิภาพทั้งขาไป-ขากลับนะคะ และเรื่องนาสนใจวันนี้แนนอนวาตอง
เกี่ยวของกับวันสําคัญในชวงสิ้นปที่หลายๆคนรอคอย นั่นก็คือ ‘วันปใหมแบบ
สากล’และ‘วันตรุษจีน’ คะ
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 ใหแสงสวางและชวยประหยัดพลังงานมากกวา 40%
 สะดวก ติดตั้งงาย
 ขนาดกะทัดรัดและมีนํ้าหนักเบา
 มีอุณหภูมิในขณะใชงานตํ่า
 ใหแสงสวางที่ความถี่มากกวาบัลลาสตแบบขดลวด 50-100 เทา
 ชวยถนอมสายตาเวลาอานหนังสือ
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ชุดโคมไฟอิเล็กทรอนิกส 

แบบ T5 ใชแทน T8 (ขดลวด)

40%

 ใหแสงสวางที่ความถี่มากกวาบัลลาสตแบบขดลวด 50-100 เทา
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โดยปกติหลอดตะเกียบทั่วไปจะมีแบบที่เปดปุบ
ตดิปบและแบบทีม่รีะบบ Pre-heat หรอืมกีารอุน
ไสหลอดเพือ่ใหการสวางเปนแบบคอยๆ สวางจน
เต็มที่ ซึ่งจะมีขอดีคือชวยถนอมไสหลอดให
มีอายุการใชงานนานขึ้น 20-30% แตมีขอเสีย
คือเวลาเปดตองใชเวลา 2-3 วินาที จึงจะติดและ
จะสวางเต็มที่ประมาณ 8-15 วินาที ซึ่งใน
บางสถานที ่เชน หองนํา้กอ็าจจะไมเหมาะสมกบั
หลอดประเภทนี้

ทําไมหลอดตะเกียบแบบ Par 38 ตอนเปดครั้ง
แรกถึงมีระยะเวลาหนวงกอนที่ไฟจะติด

หมดปญหาคาใจ

กับหลอดไฟ 

สําหรับคําถามคาใจ ที่สงมารับเสื้อ GATA เปนของที่ระลึกกันไปเลยคะ
ราน วุฒิชัยการไฟฟา จ.ชลบุรี

Q:

A: โดยปกติหลอดตะเกียบทั่วไปจะมีแบบที่เปดปุบ

GATA
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โดยทั่วไปแลวโคมฟลัทไลทแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. แบบเหลี่ยม หลอดที่ใชสวนใหญจะเปนทรงกระบอก เหมาะสําหรับการสองที่ตองการกระจายแสง
กวางๆ หรือที่เรียกวา “Wide Beam” ซึ่งยังแบงไดอีก 2 ประเภท ไดแก
1.1 แบบสมมาตร (Symmetric) จะเปนโคมทีน่ยิมมากทีส่ดุในทองตลาด กลาวคอื 

ตาํแหนงของขัว้หลอดจะอยูตรงกลางของโคม ทาํใหแสงทีส่องออกมาทัง้ดาน
บนและลาง สมดลุหรอืเทาๆกัน โดยมีใหเลือกหลากหลายรปูแบบ ท้ังขัว้ E27, 
E40 และขั้ว Rx7s โดยมีขนาดตั้งแต 35W ถึง 2,000 W ซึ่งสวนใหญจะใช
กับงาน ปายโฆษณา ลานจอดรถ สนามกีฬา ไฟถนน และไซดงานกอสราง 
เปนตน ดังรูปตัวอยางดานลาง

1.2 แบบไมสมมาตร (Asymmetric) จะเปนโคมทีน่ยิมรองลงมา กลาวคือ ตาํแหนงของ
ขัว้หลอดจะอยูดานลางของโคม ทาํใหแสงทีส่องออกมาเนนไปทางดานบนมากกวา 
โดยมีรูปแบบใหเลือกนอยกวาแบบแรก คือมีเฉพาะ ขั้ว E40 และขั้ว Rx7s โดยมี
ขนาดตั้งแต 35W ถึง 400W ซึ่งสวนใหญจะใชกับปายโฆษณา รูปปน อนุสาวรีย 
ดังรูปตัวอยาง

เคยสงสัยกันไหมวา? เราจะเลือกใช
โคมฟลัทไลท (โคมฉาย) ยังไงให

เหมาะสม? กับงานที่ใช

เทคนิคนานากับ

PRODUCT
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2. แบบกลมหรือกรวย หลอดที่ใชสวนใหญจะเปนทรงโบวลิ่ง เหมาะสําหรับการสองที่ตองการเนนเฉพาะจุด หรือที่เรียก
วา “Narrow Beam” ซึ่งยังแบงไดอีก 2 ประเภท ไดแก
2.1 แบบกลองเกียรติดกับโคม จะเปนโคมที่มีกลองเกียร (เก็บอุปกรณ) อยู

กบัตวัโคม ทาํใหชดุโคมอาจมนีํา้หนกัมาก จงึนยิมตดิอยูกบัพ้ืนมากกวา 
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 และข้ัว Cable โดยมีขนาดต้ังแต 35W ถงึ 2,000W 
ซึง่สวนใหญจะใชกบังาน เสาสนามกฬีา สนามกอลฟ เปนตน 
ดังรูปตัวอยางดานลาง

 นอกจากการเลือกโคมใหถูกตองกับงานที่ใชแลว 
สิ่งท่ีสําคัญไมนอยไปกวาการเลือกโคมก็คือ การเลือก
อุปกรณที่ไดมาตรฐาน อาทิเชน บัลลาสต หลอด และ
อิกไนเตอร ควรไดรับ มอก.เปนอยางนอย การรับประกันของ
สินคา ตลอดจนการใหบริการกอนและหลังการขาย เพราะโคมที่เราซื้อ
อาจมีมูลคาไมมากก็จริง แตคาใชจายที่จะตองขึ้นไปเปลี่ยนหรือติดตั้งนั้นสูงกวา
ราคาโคมที่ติด ดังนั้นควรพิจารณาเหตุผลหลายๆดานประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ 

 เคล็ดลับ (Tips) การตดิโคมฟลทัไลท (เหลีย่ม) ใหปายโฆษณา ดูเดนสวางทัว่ทัง้ปายมขีอแนะนาํดงันี ้คอื ใหนาํความ
สูงของปาย หารดวย 4 จะไดระยะหางที่ควรติดโคมฟลัทไลทยื่นออกมา เชน ปายสูง 4 m. ขาจับโคมฟลัทไลทก็ควรยื่น
ออกมา 1 m. จากนั้นระยะหางแตละตัวใหหางกันเปน 2 เทา ทั้งแนวบนและลาง จะไดระยะติดดังรูป

กับตัวโคม ทําใหชุดโคมมีนํ้าหนักเบา จึงนิยมติดอยูบนเสาสูงๆ มีใหเลือก กับตัวโคม ทําใหชุดโคมมีนํ้าหนักเบา จึงนิยมติดอยูบนเสาสูงๆ มีใหเลือก 

4

1 2 2 2 1

1
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แสงอุทัย Lighting 8,9,15,16,22,23 
มีนาคม 2555 .....................................

จดัไปเต็มๆ โปรโมช่ันของแจกพิเศษมากมาย ท้ังปากกา 
เสือ้ยดื และเสือ้โปโล รางวลัใหญจบัวนัสดุทายลุนรบั
พดัลมคลายรอน HATARI เมือ่ลกูคาซือ้สนิคาครบทกุ 
300 บาท เรยีกไดวาเดนิเขามาในรานกค็ุมแลว ตองขอ
ขอบคณุทางรานสหสัวรรษ Lighting และรานแสงอทุยั 
Lighting ท่ีชวยใหการจัดกิจกรรมดําเนินไปไดอยาง
ราบรืน่ และลูกคาทุกทานท่ีใหการ
ตอบรับเปนอยางดี ครั้งหนาจะ
พบกันท่ีรานไหนอยาลืมติดตาม
กนัตอไปนะคะ

กิจกรรม & CSR

กิจกรรม CSR  .....................................

สหัสวรรษ Lighting 10,17,24 มีนาคม 
2555 .....................................

พิเศษตั้งแตตนปกับโปรโมชั่น x 2 ซื้อสินคาครบ 300 
บาท รับปากกา GATA 1 ดาม ครบ 1,000 บาท รับ
เสือ้ยดื GATA 1 ตวั ซือ้ครบ 4,000 รบัเสือ้โปโล GATA 
1 ตัว และทุก 300 บาท มีสิทธิ์ลุนจับรางวัล พัดลม 
HATARI 16 นิ้ว ฟรี ชวงนาทีทอง ซื้อสินคาครบตาม
เงื่อนไขรับไปเลยอีก 1 ชิ้น

วันที่ 18 ตุลาคม 2555 ผูบริหาร 
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม 
จํากัด (มหาชน) หรือ TMI นําโดย 
นายธีระชัย ประสิทธิ์ รัตนพร 
กรรมการผู จัดการ ไดสงมอบ
หลอดไฟกาต า ชุดแรก ใน
โครงการ ‘สวาง ประหยัด 
ปลอดภัย ทุกตําบลทั่วไทย
ใชหลอดไฟกาตา’ ใหกับ
ชุมชนใน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง 
จ.ราชบุร ีโดย นายสมศกัดิ ์เหลอืง
จรุงรัตน ท านนายกองค การ
บรหิารสวนตาํบลสวนผึง้ เปนผูรบั

มอบ ซึ่งทางบริษัท TMI มีเปาหมายสรางตําบลปลอดภัยสวางไสวดวยหลอดไฟกาตาทั่วประเทศ เพื่อเปนการคืน
กําไรสูชุมชน เริ่มที่ตําบลสวนผึ้งเปนแหงแรกคะ
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เมื่อคนไทยชวยกันประหยัดพลังงาน...
GATA MAGAZINE ฉบับนี้มีขอมูลที่นาสนใจของการรวม
กันประหยัดไฟมาเปดเผยใหสมาชิกไดทราบกันคะ 

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2550 คนไทยรวมกันปดไฟ 15 นาที 
ทําใหลด การใชไฟฟาจาก 3,740 เมกะวัตต เหลือ 3,170 
เมกะวตัต ลดลงไป 30 เมกกะวตัต ซึง่พลงังานไฟฟาขนาด
น้ีเพียงพอที่จะใหหมูบานที่อยูหางไกลไดใชถึง 30,000 
ครอบครัว ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ จากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
กลาววา ถาเราปดไฟ 1 ชัว่โมง คนทีจ่งัหวดัแมฮองสอน
กจ็ะไดใชไฟฟา 1 ชัว่โมง การปดไฟชวยลดการ
สรางโรงไฟฟาขนาดยอมๆ ลงไดดวย เพราะ
การผลิตไฟฟาก็หมายถึงสาเหตุของการ
สรางปรากฏการณเรือนกระจกนั่นเอง รู
ไหมวา ประเทศไทยใชไฟฟาที่ผลิตจาก
กาซธรราชาติถึง 75% ถานหิน 15% ซึ่ง
สองอยางนี้หากใชหมดแลวก็หมดเลย 
ไมมีทดแทนสวนไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานนํ้า
มีเพียง 7% เทานั้น และถาเมื่อไหรตองอาศัยการ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานนํ้าอยางเดียวก็จะไมเพียงพอแก
ความตองการใชไฟฟาของคนทั้งประเทศ

สําหรับกิจกรรมนับถอยหลังปดไฟ 1 ช่ัวโมง เปน
กิจกรรมที่จัดขึ้นพรอมกันทั่วโลก โดย องคกร WWF หรือ

กองทุนสัตวปาโลก ริเร่ิมขึ้นในป 2004 ท่ีเมืองซิดนีย 
ประเทศออสเตรเลยี ผลคอืหลงัจากการปดไฟเปนเวลา 60 
นาที จากคน 2.2 ลานคน สามารถชวยลดการปลอยกาซ
คารบอน หรือเทากับลดจํานวนรถยนตในถนนไปถึง 
48,000 คนั และยงัชวยลดปรมิาณการใชไฟฟาลงได 10% 
เมื่อเทียบกับชวงเวลาปกติ

 ในปตอมามีอีกหลายประเทศไดเขารวมกิจกรรมนี้ 
และกาํหนดใหทกุวนัเสารสดุทายของเดอืนมนีาคม เปนวนั 

EARTH HOUR เพื่อเปนการกระตุนใหคนหันมา
ตระหนกัถงึสภาวะโลกรอน และป 2555 สาํหรบั

ประเทศไทยไดจัดกิจกรรมนบัถอยหลงัปดไฟ 
1 ชั่วโมง พรอมกับประเทศอื่นๆ ไปเมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2555 ที่ลานเซ็นทรัล
เวิลดตั้งแตเวลา 2 ทุมครึ่งถึง 3 ทุมครึ่ง 
ซึง่หนวยงานของรฐับาล รฐัวสิาหกจิและ
เอกชนใหความสาํคญักบัโครงการนี้โดยมี

การรณรงคกันเองภายในองคกรเพือ่ลดการใช
พลังงาน เพ่ือนสมาชิกเองก็ทําไดงายๆที่บานเพื่อ

เปนจุดเล็กๆ อีกจุดหนึ่งของมุมโลกที่ชวยกันดูแลเอาใจใส
โลกใบนี้ของเราดวยกันคะ

YES
we can do

ขอมูลบางสวนจาก 
http://www.komchadluek.net 

http://www.mcot.net

กจ็ะไดใชไฟฟา 1 ชัว่โมง การปดไฟชวยลดการ
สรางโรงไฟฟาขนาดยอมๆ ลงไดดวย เพราะ
การผลิตไฟฟาก็หมายถึงสาเหตุของการ
สรางปรากฏการณเรือนกระจกนั่นเอง รู
ไหมวา ประเทศไทยใชไฟฟาที่ผลิตจาก
กาซธรราชาติถึง 75% ถานหิน 15% ซึ่ง
สองอยางนี้หากใชหมดแลวก็หมดเลย 
ไมมีทดแทนสวนไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานนํ้า
มีเพียง 7% เทานั้น และถาเมื่อไหรตองอาศัยการ

EARTH HOUR เพื่อเปนการกระตุนใหคนหันมา
ตระหนกัถงึสภาวะโลกรอน และป 2555 สาํหรบั

ประเทศไทยไดจัดกิจกรรมนบัถอยหลงัปดไฟ 

การรณรงคกันเองภายในองคกรเพือ่ลดการใช
พลังงาน เพ่ือนสมาชิกเองก็ทําไดงายๆที่บานเพื่อ
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อางอิงขอมูลบางสวนจาก หนังสือสลิมมิ่ง 
(Slimming) เดือนพฤศจิกายน 2550, 

www.taradasungha.com

เคล็ดไมลับกับ

‘การนอนหลับเปนการพักผอนที่ดีที่สุด’ (-.-) z Z Z z z หลายคน
คงเคยไดยินประโยคนี้กันมาแลว สําหรับบางคนการนอนถือเปนการเติม
พลังทีสู่ญเสียไปในการทํากจิกรรมระหวางวนัไดอยางดเียีย่ม การพกัผอน
จากการทํางานหนกัจงึเปนสิง่ทีห่ลายคนปรารถนา รางกายของเราควรได
รบัการนอนหลับพกัผอนอยางเตม็ทีอ่ยางนอย 7-8 ชัว่โมง ในหนึง่วนั การ
นอนไมหลับตอเน่ืองเปนเวลานานจะทาํใหเสีย่งตอการเปนโรคหวัใจ ความ
ดันต่ําและเบาหวานไดเพราะการพักผอนไมเพียงพอจะทําใหฮอรโมน
ทาํงานผดิปกต ิรางกายกจ็ะออนแอทาํใหปวยงายดวยนะคะ การนอนหลบั
อยางเพยีงพอนอกจากจะชวยใหสมองของคุณปลอดโปรงเรยีนรูเรือ่งตางๆ
ไดเร็วขึ้นแลวยังทําใหรูปรางดีดวย เพราะระบบการเผาผลาญทํางานไดดี
ไขมันสวนเกินก็จะถูกกําจัดทิ้งไปดวยคะ(อะๆ แตอยาคิดจะกินแลวนอน
อยางเดียวนะคะ เพราะระบบเผาผลาญดีขึ้นไมไดแปลวาจะเผาผลาญ
ไขมนัในรางกายทีม่ากเกนิไปไดหมดหากคณุไมออกกาํลงักายนะคะ) เกริน่
มาขนาดนี้คงจะทราบกันแลวนะคะวาพระเอกของเราในวันนี้ก็คือ หอง
นอน นั่นเองคะ 

การจดัแสงในหองนอน หลกัๆ กเ็พ่ือทาํใหเกดิบรรยากาศทีส่งบ
และอบอุนนุมนวล รวมท้ังทําใหเรารูสึกผอนคลาย เนื่องจากเราใชหอง
นอนสําหรับพักผอนเปนสวนใหญ แสงที่เหมาะกับหองนอนก็คือแสงก่ึง
เหลืองกึ่งขาว (Cool white) หรือแสงเหลืองสม (Warm white) 

แตสาํหรบับางทานนอกจากการนอนแลวยงัอาจทาํกจิกรรมอืน่ๆ เชน 
การอานหนังสือ หรือทํางานบางเล็กนอย ดังนั้นแสงไฟที่เรานํามาใชใน
หองนอนอาจเปนแสงไฟประเภทสองสวางทั่วไป (ambient light) ซึ่งเรา
สามารถเลอืกใชหลอดไฟทัว่ไป หรอืไฟซอนผนงัสําหรบับานสไตลโมเดิรน 
ก็ได เลือกติดตรงพื้นที่ที่ใชทํากิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนสมาชิก
ในครอบครัวที่นอนรวมหองกับคุณ แตถาใครชอบบรรยากาศโรแมนติก
อาจใชโคมไฟหอยขนาดเล็ก ลวดลายสวยงาม โดยเลือกทีมี่แสงสวางเพยีง
พอสําหรับทํากิจกรรมภายในหองเพ่ือสรางบรรยากาศก็ไดนะคะ GATA 
MAGAZINE หวังวาเกล็ดความรูเล็กๆ น้ีจะชวยทําใหการพักผอนของ
เพื่อนสมาชิกทุกทานเต็มไปดวยความสุขกันทุกคนนะคะ
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อาการของโรคนี้มีต้ังแตอาการเบา 
แคปสสาวะบอยกวาปกติ ไป
จนถึงอาการหนักคือควบคุม
การขบัถายไมไดและมปีสสาวะ
เ ล็ ด ร าดออกมา เมื่ อ ป วด 

ทางการแพทยใชคําวา โอเอบี 
(Overactive Bladder) คือกระเพาะ

ปสสาวะทํางานไวและการบีบตัวไมเปนจังหวะ โดยทั่วไป
แลวผูหญิงจะเปนมากกวาผูชาย เพราะผูหญิงมีหูรูดซึ่งทํา
หนาที่ปลอยปสสาวะเพียงสองอัน แตผูชายมีสามอัน เมื่อ
วยัลวงเลยการทาํงานของหรูดูเสือ่มสภาพลงทาํใหควบคมุ
ปสสาวะไดนอยลงตามไปดวย แตสําหรับผูชายเมื่อถึงวัย
หน่ึงตอมลูกหมากท่ีโตขึ้นจะทําใหเกิดการระคายเคืองที่
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 นอกจากงดด่ืมชา กาแฟ และนํ้า
อัดลม วิธีพฤติกรรมบําบัดก็ชวยไดเหมือนกัน นั่นก็คือ
พยายามยืดเวลาในการไปปสสาวะเมื่อปวดนั่นเอง เพราะ
สาเหตุที่ทําใหปสสาวะบอยเพราะเรารูสึกเร็วกวาคนอื่น 
กระเพาะปสสาวะบีบเร็วกวา รักษาไดดวยการรอนิดหนึ่ง 
ประมาณสัก 10 นาที หรือ 20 นาที ถาปวดนิดๆ แลวรีบ
ไปเขาหองนํ้าจะมีสวนทําใหกระเพาะปสสาวะเล็กลงและมี
ความรูสึกไวขึน้ แตถาอาการหนกัๆ แลวกค็วรไปพบแพทย
ทันทีนะคะ

HEALTHY

HEALTHY TIPS

HEALTHY TIPS
HEALTHY TIPSHEALTHY TIPS

TIPSHEALTHY
ปญหาเรื่องสุขภาพเมื่อกาวสูชวงวัยผูสูงอายุทําใหเราตองเอาใจ
ใสดูแลตัวเองหรือญาติผูใหญเปนพิเศษ GATA Healthy tips ฉบับนี้ขอ
นําเรื่องอาการ ‘ปสสาวะเล็ด’ ที่ไมอาจมองขามมาเลาสูกันฟงคะ 

อางอิง : Chatchawan pan หนังสือพิมพ ASTV ผูจัดการ 
วันที่ 13 ธันวาคม 2555
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นอกจากอากาศหนาวๆ ท่ีหลายคนอยากสัมผัสแลวมีนกั
ทองเที่ยวจํานวนไมนอยที่ถูกดึงดูดดวยความงามตาม
ธรรมชาติของ “นํ้าพุรอนแจซอน” ที่ผุดขึ้นมาตามแนว
สายน้ําตกซึง่ทาํใหจดุทีน่ํา้ตกเยน็ๆ ไหลมารวมกบันํา้พุ
รอนกลายเปนน้ําอุนที่เม่ือไดลงไปแชแลวใหความรูสึก
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
บรรเทาความเม่ือยลาของรางกายทําใหรางกายสดช่ืน
เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น และสามารถรักษาโรคผิวหนัง
บางชนดิไดอกีดวย อะๆ แตนํา้แรจากทีน่ี่ไมสามารถด่ืม
ไดนะครับเนื่องจากมีแรธาตุบางชนิดสูงกวามาตรฐาน 
หากเพือ่นสมาชกิทานใดสนใจจะไปแอวเหนอืหนาหนาว

Happening Now !

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ อุทยานแหงชาติแจซอน ต.แจซอน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 52240
โทรศัพท 0 5422 9000-1 โทรสาร 0 5426 3041 อีเมล reserve@dnp.go.th

นี้ก็เก็บ อุทยานแหงชาติแจซอนไวเปนตัวเลือกไดนะ
ครับรบัรองวาทวิทศันของธารนํา้ตก พฤกษาสเีขยีว และ
บอนํ้าพุรอนที่มีควันลอยกรุนยามเชาจะชวยแตงแตม
ความประทับใจใหกับทริปทองเท่ียวของทุกคนเพื่อ
บันทึกเปนความทรงจําที่ดีเก็บไวแนนอนครับ

การเดินทางเขาสูบริเวณแหลงนํ้าพุรอน สามารถ
ใชเสนทางตามทางหลวงหมายเลข 1035 จากจังหวัด
ลําปางถึงอําเภอแจหม เปนระยะทางประมาณ 50 
กิโลเมตร จากอําเภอแจหมใชถนนสายแจหม-วังเหนือ 
แยกเขาอําเภอเมืองปานตรงหลักกิโลเมตรที่ 14 วิ่งไป
ทางทศิตะวนัตกตามถนนลกูรังอกีประมาณ 17 กโิลเมตร 
ผานบานสบลี บานแจซอน และเขาถึงแหลงนํ้าพุรอน

สวัสดีครับ ฉบับนี ้‘นองหนอม’ ขอเปดบทความ Happening Now 
เรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ดวยกลิ่นอายหลังเทศกาลปใหม 

โดยการแนะนําสถานที่ทองเที่ยวในชวงหนาหนาวใหเพื่อนๆ 
สมาชิกไดเก็บเอาไวพิจารณากันนะครับ วันนี้เราขึ้น

เหนือไปปกหมุดกันที่ จ.ลําปาง ณ
“อุทยานแหงชาติแจซอน” ครับ

เรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ดวยกลิ่นอายหลังเทศกาลปใหม เรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ดวยกลิ่นอายหลังเทศกาลปใหม 
โดยการแนะนําสถานที่ทองเที่ยวในชวงหนาหนาวใหเพื่อนๆ โดยการแนะนําสถานที่ทองเที่ยวในชวงหนาหนาวใหเพื่อนๆ 

สวัสดีครับ ฉบับนี้สวัสดีครับ ฉบับนี้
เรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ดวยกลิ่นอายหลังเทศกาลปใหม เรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ดวยกลิ่นอายหลังเทศกาลปใหม 



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

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

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

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

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

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

ชื่อราน/บริษัท.................................................................................ที่อยู................................................................

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

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

เบอรโทร...................................................................................................................................................................

www.thaiballast.com

JOY US.................
ขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความสนใจรวมตอบคําถามมามากมาย เพ่ือนสมาชิก

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**
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ลั้นลาปใหมกันเลยนะเธอ
อะ อะ ! ยังไมหมด ลุนโชคสงทายปกับ 2 รางวัล
พิเศษ บัตรชมภาพยนต (ที่นั่งปกติ) สามารถใชดูได
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……………………………………………………………...………………………………………………………....

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

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

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

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

จุดเดนของชุดโคมไฟอิเล็กทรอนิกส แบบ T5 ใชแทน T8 (ขดลวด) คืออะไร ? จุดเดนของชุดโคมไฟอิเล็กทรอนิกส แบบ T5 ใชแทน T8 (ขดลวด) คืออะไร ? 

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

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

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

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

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารางวัลตามความเหมาะสม


