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In the early 1960s, His 
Majesty King Bhumibol became 
interested in making rain to  
alleviate drought in various parts 
of Thailand and encouraged the 
government to help. In 1964, 
the late Dr. Mom Rachawong 
Debriddhi Devakul of the Ministry 
of Agriculture and Cooperatives, 
with his assistant, Metha  
Rajatapiti, started preparatory 
studies of feasible cloud seeding 
techniques. 
By July 1969, Debriddhi had 

commenced seeding clouds at 
Khao Yai National Park, Nakhon 
Ratchasima Province using a 
Cessna 180 light plane to seed 
clouds with dry ice. The first 
real success occurred over  
14-15 January 1970 on an area 
full of rice fields that were part 
of a Thai-Israel project, and the 
Khao Tao village reservoir one 
kilometre from the east coast 
in Hua Hin District. 
ASEAN went on to designate 

Thailand the ASEAN Weather 
Modification Centre in 1997 and 
the country has trained specialists 
from Indonesia, Bangladesh, 
China, Malaysia, the Philippines, 
Singapore and Sri Lanka on 

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2503 พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงให้ความสน
พระทัยในการท�าฝนเทียมเพื่อบรรเทา
ภัยแล้งในหลายพื้นที่แก่ประชาชนชาว
ไทยและได้ทรงให้ภาครฐัเข้ามาดแูล ในปี 
พ.ศ. 2507 ดร.หม่อมราชวงศ์ เทพฤทธิ์ 
เทวกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

Roya l Ra inmak ing  
techniques. Tanzania asked for 
and received royal permission 
for technology transfer. By 
1999, the King had discovered 
a new technique that achieved 
better cloud density and thus 
rainfall, naming it his "Super 
Sandwich."
In 1999 also, Thailand was 

selected to host the Seventh  
International Weather Modification 
Summit where rainmaking was 
voted one of the two most 
outstanding global projects 
by international scientists. His 
Majesty’s work on the Roy-
al Rainmaking Project was  
recognized abroad also and he 
was awarded a Gold Medal with 
Mention at the Brussels Eureka 
Fair in 2001.

และสหกรณ์และ นายเมธา รัชตะปีติ  
ผูช่้วยรบัโครงการไปด�าเนนิการศกึษาวจิยั
และพฒันา กรรมวธิกีารท�าฝนเทยีม

ในเดือนกรกฎาคมปี พ.ศ. 2512 
หม่อมราชวงศ์ เทพฤทธิ์ ได้เริ่มสร้าง
กลุ่มเมฆฝนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมาโดยใช้เครื่องบิน
ขนาดเล็ก Cessna 180 เพื่อที่จะน�า
น�้าแข็งแห้งไปกระตุ้นการสร้างกลุ่มเมฆ 
ซึง่ประสบความส�าเรจ็เป็นครัง้แรกระหว่าง
วนัที ่ 14-15 มกราคมในปี พ.ศ. 2513 
บนพืน้ทีน่าซึง่เป็นส่วนหนึง่ของโครงการ
ไทย-อสิราเอลและอ่างเกบ็น�้าเขาเต่า ซึง่
ตัง้อยูห่่างหนึง่กโิลเมตรจากชายฝ่ังตะวนั
ออกของอ�าเภอหวัหนิ

หลังจากนั้นไม่นานในปี พ.ศ. 2514 
“โครงการวจิยัและพฒันาการท�าฝนหลวง” 
ได้ถูกก่อตั้งโดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2518 รฐับาลได้ก่อ
ตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาฝนหลวงใน
พระราชด�าริ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีศูนย์การ
ท�าฝนเทียมใน 8 ภูมิภาคครอบคลุม
พืน้ทีอ่่างเกบ็น�า้ขนาดใหญ่ 25 แห่งและ
พื้นที่การเกษตรจ�านวน 48 ล้านไร่ใน 
76 จงัหวดั

ในปี พ.ศ. 2540 อาเซยีน (ASEAN) 
ได้ก�าหนดให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง

กิจกรรมการดัดแปรสภาพอากาศ
แห่งอาเซียน (ASEAN Weather 
Modification Center) และรบัหน้าที่
เป็นผูอ้บรมให้ความรูแ้ก่ผูเ้ชีย่วชาญจาก
ประเทศอินโดนีเซีย, บังคลาเทศ, จีน, 
มาเลเซยี, ฟิลปิปินส์, สงิคโปร์ และศรลีงักา 
เกี่ยวกับเทคนิคในการท�าฝนเทียม 
ประเทศแทนซาเนยีได้ขอน�ากระบวนการ
ท�าฝนหลวง โครงการจากพระอจัฉรยิภาพ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ไปใช้ ใน
ปี พ.ศ. 2542 พระบาทสมเดจ็พระเจ้า
อยู่หัวฯ ได้ทรงค้นพบวิธีการแบบใหม่
ที่ท�าให้เมฆมีความหนาแน่นขึ้นและทรง
พระราชทานชือ่ว่า "ซเูปอร์แซนวชิ"

และในปี พ.ศ. 2542 ประเทศไทย
ได้ถูกรับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัด
ประชมุการดดัแปรสภาพอากาศนานาชาติ 
ครัง้ที ่7 ซึง่โครงการท�าฝนหลวงได้รบัการ
คัดเลือกเป็นหนึ่งในสองโครงการที่โดด
เด่นที่สุดของโลกโดยนักวิทยาศาสตร์
นานาชาต ิ โครงการฝนหลวงโครงการใน
พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูห่วัฯ ได้รบัการยอมรบัในต่างประเทศ
และได้รับรางวัลเหรียญทองจากงาน
ประกวดสิง่ประดษิฐ์คดิค้นทางเทคโนโลยี 
“Brussels Eureka Fair” ในปี พ.ศ. 
2544 อกีด้วย

Thailand’s Royal Rainmaking 
โครงการฝนหลวง 

โครงการจากพระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
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Editor’s Note
คุยกับบรรณาธิการ

As IVL, we have seen the growth of the company. In the growing 
Company, if we want to be successful, we have to think differently, do 
differently and learn new technique in both process technology and people/
management knowledge. 

William Shakespeare said: “Three things for getting success: Know 
more than others Work more than others Expect less than others.”

Another good tip by Leo Tolstoy: “Everyone thinks of changing the 
world, but no one thinks of changing himself.” 

I hope you will enjoy reading all of our articles in this issue where 
we have various topics such as new technology, new design and people 
improvement techniques in the article “Achieve Higher Performance by 
Coaching.”

Lastly I would like to use a quote by Mother Teresa “If we cannot love 
the person whom we see, how can we love god whom we cannot see?”  

ในฐานะทีเ่ป็นหนึง่ในครอบครวั ไอวแีอล เรามองเหน็การเจรญิเตบิโตของ
บรษิทัอย่างต่อเนือ่ง ในบรษิทัทีก่�าลงัเตบิโต หากเราต้องการประสบความส�าเรจ็ 
เราจ�าเป็นต้องคดิอะไรทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ ท�าสิง่ทีต่่างออกไปและเรยีนรูเ้ทคนคิ
ใหม่ทัง้ด้านเทคโนโลยกีระบวนการผลติและความรูด้้านการพฒันาบคุลากร 

วลิเลยีม เชคสเปียร์ ได้กล่าวประโยคทีจ่ะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ว่า “เราต้องเรยีน
รูใ้ห้มากกว่าผูอ้ืน่ ท�างานให้มากกว่าผูอ้ืน่ และคาดหวงัให้น้อยกว่าผูอ้ืน่” 

อกีหนึง่ข้อคดิดีๆ  จาก ลโีอ ตอลสตอย “ทกุคนคดิทีจ่ะเปลีย่นแปลงโลก แต่
ไม่มใีครเลยทีค่ดิจะเปลีย่นแปลงตนเอง”

ฉนัหวงัว่าท่านผูอ่้านจะเพลดิเพลนิกบัการอ่านบทความต่างๆ ในหนงัสอืฉบบั
นีข้องเราทีเ่ตม็ไปด้วยบทความทีใ่ห้ความรูใ้นด้านเทคโนโลยใีหม่ แนวคดิหรอื
การออกแบบใหม่ๆ รวมทัง้การพฒันาบคุลากรดงัในบทความเรือ่งการสอนงาน

สดุท้ายนี ้ ขอมอบคตเิตอืนใจจากแม่ชเีทเรซา “ถ้าเราไม่สามารถรกัคนทีเ่รา
มองเหน็ แล้วเราจะรกัพระผูเ้ป็นเจ้าทีเ่รามองไม่เหน็ได้อย่างไร?”

สริมิา พนมอปุถมัภ์
บรรณาธกิาร
Sirima Phanomuppathamp
Editor

พระราชด�ารัสจากในหลวง
Royal Remarks by the King of Thailand.
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Message from The Top
สารจากผู้บริหาร

Message from Petform

เวลา 3 เดอืนทีผ่่านมาถอืเป็นช่วงเวลาอนัน่าตืน่เต้นส�าหรบัอนิโดรามา เวนเจอร์ส จากการเพิม่ฐานการ
ผลติ 3.2 ล้านตนัเมือ่สิน้ปี 2553 ทีผ่่านมา เป็น 5.4 ล้านตนั ณ ช่วงเวลาปัจจบุนั ข่าวการเข้าซือ้กจิการ
ของเราทัง้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา เมก็ซโิก อนิโดนเีซยี โปแลนด์ และจนีได้ถกูเผยแพร่ไปทัว่โลก และใน
โอกาสนีด้ฉินัขอกล่าวต้อนรบัพนกังานทกุท่านสูค่รอบครวัอนิโดรามา เวนเจอร์ส ด้วยความอบอุน่ พนกังาน
กว่า 6,600 คนทัว่โลกคอืส่วนส�าคญัทีจ่ะขบัเคลือ่นธรุกจิให้เตบิโตไปอย่างยัง่ยนื ควบคูไ่ปกบัการรกัษาความ
สมัพนัธ์อนัดกีบัชมุชนใกล้เคยีง

ในฐานะผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของอินโดรามา เวนเจอร์ส ดิฉันไม่เพียงแต่ให้ความส�าคัญกับการ
บรหิารธรุกจิเท่านัน้แต่ยงัคงเน้นการอทุศิประโยชน์เพือ่ตอบแทนชมุชนใกล้เคยีงรวมทัง้สงัคมโดยรวมอกี
ด้วย ที ่ อนิโดรามา เวนเจอร์ส เราต้องการสร้างความยัง่ยนืผ่านกลยทุธ์ความรบัผดิชอบต่อสงัคมแบบ 
บูรณาการซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรของบริษัทและบุคคลภายนอกควบคู่กันไป 

ดฉินัหวงัทีจ่ะได้เหน็จ�านวนผูอ่้านวารสาร เดอะ บคีอน เพิม่ขึน้ทัว่โลก และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า เดอะ บคีอน
นีจ้ะยงัเป็นสือ่ทีน่่าสนใจให้ทกุท่านได้ตดิตามข่าวสารและกจิกรรมเพือ่สงัคมของเราต่อไป วารสาร เดอะ บคีอน 
ฉบบันีเ้น้นในภาคส่วนการผลติบรรจภุณัฑ์ของเรา โดยมบีรษิทั เพท็ฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ากดั เป็นบรษิทั
ร่วมทนุในการผลติขวดน�า้ดืม่ให้แก่เป๊ปซีใ่นประเทศไทย เพท็ฟอร์มเป็นเพยีงบรษิทัเดยีวในเครอือนิโดรามา 
เวนเจอร์สที่ท�าการผลิตวัสดุขึ้นรูปขวด หรอืพรฟีอร์ม ขวด และฝาเกลยีว ซึง่เป็นธรุกจิทีแ่ตกต่างและค่อน
ข้างโดดเด่นภายใต้ธรุกจิทัง้หมดของเรา ส�าหรบั เดอะ บคีอน ฉบบันีน้อกจากจะมเีรือ่งราวในส่วนดงักล่าว
แล้ว เรายงัได้ลงบทความเกีย่วกบัวฒันธรรมทางธรุกจิ สภาพบ้านเมอืงและธรรมชาตทิีส่วยงามของเมอืง 
Querétaro ในประเทศเมก็ซโิก ตลอดจนเรือ่งราวในส่วนของ “ไครโอววิา” โปรเจกส์ส่วนตวัของดฉินัซึง่
เกีย่วกบัสเตม็เซลล์อกีด้วย ท้ายนีด้ฉินัหวงัอย่างยิง่ว่าทกุท่านจะได้รบัประโยชน์และเพลดิเพลนิไปกบัการ
อ่าน เดอะ บคีอน ฉบบันีค่้ะ
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The past three months have certainly been very exciting for Indorama Ventures as a whole as we have increased our  
asset base from 3.2 million tons at the end of 2010 to 5.4 million tons as of the time of writing. The news of our most recent acquisitions 
in the USA, Mexico, Indonesia, Poland and China was globally reported. I would therefore like to take this opportunity to welcome 
so many new colleagues into the Indorama family. We have over 6,600 employees globally today and we are acutely aware of the 
importance of our employees to a sustainable future for the business and surrounding communities.

As a shareholder and executive in Indorama Ventures, I am interested not only in the bottom line, but in the contribution the  
company makes to the community and society as a whole. At Indorama Ventures, we want to become sustainable through an integrated 
corporate social responsibility strategy that will benefit people both inside and outside the company.

I am pleased to see that the Beacon is gaining many readers across the globe and hope that it remains an interesting  
medium through which to follow our work and CSR activities too. This particular issue focuses on our packaging arm, Petform, which 
is a joint venture with the bottler of Pepsi in Thailand. Petform is the only downstream unit of Indorama Ventures making preforms,  
bottles and closures and in that respect is unique in our group. We also have articles on business culture, the beautiful city and surroundings 

of Querétaro in Mexico and one on Cryoviva, a personal project of mine to promote stem cell  
technology in Thailand. I hope you enjoy reading the magazine.

สารจากคณุสจุติรา โลเฮยี



Message from Petform
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PET เป็นวตัถดุบิทีใ่ช้ในการผลติบรรจภุณัฑ์หลากหลายรปูแบบ โดยทีห่ลายคนอาจคาดไม่ถงึว่า 
PET มคีวามใกล้ชดิกบัชวีติประจ�าวนัมากเพยีงใด เมด็พลาสตกิ PET ส่วนมากทีผ่ลติได้นยิมน�าไป
ใช้ในการผลติขวดพลาสตกิส�าหรบัเครือ่งดืม่ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นน�า้ดืม่บรสิทุธิ ์ หรอืแม้กระทัง่
เครือ่งดืม่ประเภทน�า้อดัลม ทัง้นีม้เีพยีงส่วนน้อยทีน่�า PET ไปใช้ในการผลติบรรจภุณัฑ์รปูแบบอืน่ อาทิ
เช่น ภาชนะแบบใสส�าหรบัใส่สลดั หรอืแม้แต่ฟิล์มทีใ่ช้ป้องกนัรอยส�าหรบัโทรศพัท์มอืถอืในยคุปัจจบุนั

เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัความยัง่ยนืทางธรุกจิทีผ่่านมาเราได้มกีารออกแบบให้บรรจภุณัฑ์เครือ่งดืม่
ให้มขีนาดบางลง ซึง่ท�าให้ต้นทนุการผลติลดลงรวมถงึลดปรมิาณการปล่อยมลพษิสูธ่รรมชาตลิงด้วย แต่
ยงัคงไว้ซึง่คณุภาพของสนิค้าทีไ่ด้จากกระบวนการผลติอนัเป่ียมประสทิธภิาพ ที ่IVL เรามคีวามใส่ใจและ
เข้าถงึความต้องการของลกูค้าได้ดกีว่าผูผ้ลติรายอืน่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั นัน่เป็นเพราะเรามโีรงงาน
ผลติขวดพลาสตกิซึง่ตัง้อยูใ่นจงัหวดัลพบรุี

เรายงัคงเดนิหน้าขยายกจิการและสร้างโรงงานให้ครอบคลมุทกุมมุของโลก โดยจะน�านวตักรรม
และเทคโนโลยอีนัทนัสมยัมาใช้ในการผลติทัง้โพลเีมอร์สและโพลเีอสเตอร์เพือ่ตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้า การเข้าซือ้กจิการล่าสดุในสหรฐัอเมรกิาอย่าง Auriga และอกีหนึง่โครงการจาก Trevira 
ในประเทศเยอรมนทีีใ่กล้เข้ามา เป็นการเดนิหน้าพฒันานวตักรรมใหม่เพือ่เพิม่ความต้องการในตลาด 
สร้างองค์ความรูใ้ห้แก่ธรุกจิ สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีส่ดใสมากขึน้ ตลอดจนยกระดบัความสามารถใน
การแข่งขนัขององค์กรเพือ่รกัษาต�าแหน่งผูน้�าด้านเทคโนโลยใีนกลุม่ธรุกจิ

PET is the most versatile form of packaging material today and we usually do not even realize how close it is to our daily lives. 
The vast majority of the PET resin produced in the world goes into the manufacture of bottles for a variety of drinks, from pure  
drinking water to carbonated soft drinks. A small percent goes into other forms of packaging, like clear boxes for salads to films used 
to protect the screens of our mobile phones.

With focus on sustainability, drink’s containers have had their walls made thinner, called lightweighting, so as to optimize on cost 
and environmental foot print and to ensure the efficiency of production. We at IVL truly understand our customers better than many 
in the industry because we also make preforms and bottles at our Lopburi facility 

Having acquired and built plants in all parts of the world we know that customers are looking to us to bring in the next  
generation of innovations in polymers and polyester fibers. With our recent acquisition in the USA of Auriga and the imminent acquisition 
of Trevira in Germany, we are geared up for innovation, recreating market needs, expressing value for knowledge, building a more 
vibrant infrastructure, and leveraging our culture of competitiveness to maintain a position of technological leadership in the Business.

Message from G. L. Modi, Chief Operating 
Officer of the PET Business Division
สารจากคณุ จ.ี แอล. โมดี้
เจ้าหน้าทีบ่รหิารฝ่ายปฏบิตักิารกลุม่ธรุกจิ PET



olyethylene terephthalate (PET) can be amorphous 
  (transparent) or semi-crystalline (opaque and 
white). The intrinsic qualities of PET are its durability 
and light weight compared to glass. PET allows 
cost savings to be realized across the supply 
chain and, in particular, during transportation, 
where it can save a substantial amount of fuel 
compared to glass due to its lightness.

PET has several advantages over other packaging 
 materials in that not only is it the lightest 
and lowest cost, but it is also shatterproof, 
can hold liquids and solids and is safe to use. 
There are several reasons why PET makes for 
better packaging than traditional materials. PET 
uses less energy during manufacture than glass 
and aluminum and the process emits half of the 
greenhouse gases of aluminum and a quarter 
of glass.

In 2008, Sidel commissioned a Life Cycle 
Analysis (LCA) at the Martens brewery in Belgium, 
comparing glass, metal and PET packaging. The 
study looked at the impact of the production of 
100 liters of beer in 50 cl packages. It compared 
filling beer into four different types of packaging: 
PET bottles with Sidel’s Actis coating, long-neck 
glass bottles, aluminum cans and steel cans. 
The results showed that PET bottles have a 
lower carbon footprint when compared to glass.

PET is not just another plastic – it is safe 

P
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พลเีอทลินี เทเรฟทาเลท หรอืทีเ่รยีกกนัโดย
ย่อว่า “เพท” (PET) อาจมลีกัษณะโปร่งใส 

หรือกึ่งผลึก (ทึบแสงและมีสีขาว) คุณสมบัติ
ของ PET เป็นวสัดทุีม่คีวามคงทนและน�า้หนกั
เบาเมือ่เทยีบกบักระจก PET ช่วยประหยดัค่าใช้
จ่ายทีเ่มือ่เทยีบกบัวสัดอุืน่ๆในห่วงโซ่อปุทานและ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่งค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ซึง่จะสามารถประหยดัน�า้มนัเชือ้เพลงิเป็นจ�านวน
มากเมือ่เทยีบกบักระจก

PET มข้ีอได้เปรยีบกว่าวสัดบุรรจภุณัฑ์ชนดิ
อืน่ๆ ซึง่ไม่เพยีงแต่มนี�า้หนกัเบา ราคาถกูและไม่
แตกละเอียดแล้วยังสามารถเก็บได้ทั้งของเหลว
และของแขง็ และมคีวามปลอดภยัในการใช้ ทัง้นี้
มหีลายปัจจยัสนบัสนนุว่าท�าไมการใช้บรรจภุณัฑ์
ทีท่�าจาก PET จงึดกีว่าวสัดแุบบอืน่ๆ เป็นเพราะ
ว่า PET ใช้พลงังานในการผลติน้อยกว่าเมือ่เทยีบ
กับการผลิตกระจกและอลูมิเนียมอีกทั้งขั้นตอน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็น้อยกว่าการผลิต 

อลมูเินยีมกว่าครึง่ และมากกว่าหนึง่ในสีข่องการ
ผลติแก้ว

ในปี 2008 Sidel ได้ท�าการศึกษา Life 
Cycle Analysis หรอื (LCA) ทีม่าร์เทนส์ 
บรเิวอรี ่ ในประเทศเบลเยีย่ม โดยท�าการเปรยีบ
เทยีบบรรจภุณัฑ์ระหว่าง แก้ว โลหะ และพลาสตกิ 
จากการศกึษาถงึผลกระทบจากกระบวนการผลติ
เบยีร์ขนาดบรรจ ุ 100 ลติรในบรรจภุณัฑ์ขนาด 
50 เซนตลิติร ซึง่เมือ่เทยีบกบัการบรรจเุบยีร์ลง
ในบรรจภุณัฑ์อกีสีป่ระเภททีแ่ตกต่างกนัออกไป 
ได้แก่ ขวด PET ทีเ่คลอืบ Sidel Actis ขวด
แก้วคอยาว กระป๋องอลมูเินยีมและกระป๋องเหลก็ 
ผลการศกึษาพบว่าขวด PET มกีารปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับบรรจุ
ภณัฑ์ทีผ่ลติจากแก้ว

PET ไม่ได้เป็นเพยีงพลาสตกิธรรมดาเท่านัน้ 
แต่มีความปลอดภัยที่จะน�ามาใช้ซ�้าและน�ามาใช้
ใหม่ได้ โดยการน�าขวดมาล้างท�าความสะอาดจาก
นัน้กส็ามารถกรอกน�า้ดืม่ได้ตามปกต ิซึง่สามารถ
น�ามาใช้ซ�า้ได้หลายครัง้โดยไม่เป็นอนัตราย การ
รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ PET เป็นที่นิยมมากขึ้น
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะขวดและบรรจุภัณฑ์และ
บรรจภุณัฑ์สนิค้าปลกี อย่างไรกต็ามยงัคงมอีกี
หลายคนที่ไม่ได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าว แต่
กลับโยนขวดเหล่านี้ทิ้งไปหลังจากที่ใช้เสร็จแล้ว 
ทัง้นี ้PET รไีซเคลิ 1 ปอนด์ สามารถประหยดั
พลงังานได้ถงึ 12,000 BTU เมือ่เทยีบกบัการ
ผลติ PET ขึน้มาใหม่

to reuse and recycle; we can wash the bottle 
and fill it again any number of times without ill 
effect. Recycled PET is being used increasingly 
in bottles and retail packaging. Many people do 
not understand the implications of this when 
they throw bottles away. For instance, a pound 
of recycled PET saves 12,000 BTUs in energy 
compared to making new PET.

For fast moving consumer goods brands, 
PET packaging has the advantages of eliminating 
breakages in production during high speed 
filling and saves money by blowing bottles 
on-site from preforms, eliminating the need to 
transport heavy glass bottles. PET offers greater 
convenience to consumers too. Aluminum cans 
are only opened once and never resealed, while 
bottle caps require a bottle opener to remove. A 
screw cap neck means the liquid can be returned 

to the refrigerator for later consumption.
PET is closer to our lives than we think 

because it is such a low cost material that 
most food and beverage companies use it to 
package everyday items that we barely glance 
at. PET has taken market share in the bottled 
water market due to its good clarity and it 
does not leave a taste in the water. Nowadays, 
we find it as packaging for sports drinks, fruit 
juices, for cooking and salad oils, sauces and 
dressings. 
Technology developments

PET has captured roughly 3-5% of the 
beer market according to market research. The 
largest market is Russia, which accounts for 
60% of PET in the global beer market. In 
the past, PET was considered unsuitable for 
beer due to the material’s permeability and 
sensitivity to oxygen and carbon dioxide. New 
barrier technology minimizes oxygen and carbon 
dioxide permeation and can preserve the flavor 
characteristics of beer in PET containers for up 
to six months. Consumer acceptance of plastic 
bottles maybe low today, but more concert 
venues and sport stadiums now serve beer in 
plastic bottles for safety reasons, so acceptability 
is likely to increase over time.

บรรจุภัณฑ์ PET มีข้อได้เปรียบส�าหรับ
สินค้ายี่ห้อที่ขายดี เพราะไม่แตกง่ายเมื่อต้อง
ผ่านกระบวนการบรรจทุีใ่ช้ความเรว็สงู อกีทัง้
สามารถประหยัดค่าขนส่งในการขนขวดแก้วที่
มนี�า้หนกัมาก ขณะทีข่วด PET เพยีงแต่ขึน้
รปูเป็นพรฟีอร์มแล้วน�ามาเป่าทีโ่รงงานก่อนการ
บรรจ ุพลาสตกิ PET ยงัให้ความสะดวกสบาย
แก่ผู้ใช้ ในขณะที่กระป๋องอลูมิเนียมเมื่อเปิด
แล้วกไ็ม่สามารถปิดกลบัไปใหม่ได้ หรอืแม้แต่
ขวดแก้วก็ต้องใช้ที่เปิดขวดเมื่อต้องการเปิด 
ฝาขวด ส่วนขวด PET สามารถท�าเป็นเกลยีว
ให้สามารถเปิดแล้วปิดฝาใหม่ น�าไปแช่ในตูเ้ยน็
เพือ่ใช้ดืม่ภายหลงัได้

PET อยูใ่กล้กบัชวีติของเรามากกว่าทีเ่ราคดิ 
เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีราคาถูก จึงได้รับความ
นิยมในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
ในการใช้บรรจผุลติภณัฑ์ PET จงึเป็นสิง่ใกล้

ตัวที่เราหยิบใช้ในชีวิตประจ�าวันเกือบทั้งหมด 
PET มส่ีวนแบ่งการตลาดโดยเฉพาะในตลาดน�า้
ดืม่ เนือ่งจากเป็นวสัดทุีม่คีวามโปร่งใสและไม่ทิง้
รสชาดเจอืปนไว้ในน�า้ดืม่อกีด้วย ซึง่ในปัจจบุนั
เราจะเห็นบรรจุภัณฑเ์หล่านี้ได้จาก เครื่องดื่ม
ส�าหรับผู้เล่นกีฬา น�้าผลไม้ น�้ามันส�าหรับท�า
อาหาร น�า้มนัสลดั และซอสปรงุรสต่างๆ
ก�รพฒัน�เทคโนโลยี

จากการวิจัยทางการตลาดของตลาดเบียร์
พบว่า PET มส่ีวนแบ่งการตลาดอยูท่ี ่ 3-5% 
ซึ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ ประเทศรัฐเซีย
ซึ่งคิดเป็น 60% ของตลาดเบียร์ทั่วโลก ซึ่ง
ในอดีต PET ไม่เป็นที่นิยมใช้เนื่องจากถูก
พิจารณาว่าเป็นวัสดุที่ไม่เหมาะสมเนื่องจาก
วสัดมุกีารซมึผ่านและความไวต่อก๊าซออกซเิจน
และคาร์บอนออกไซค์ ซึ่งเทคโนโลยีใหม่นี้จะ
ช่วยลดการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนและก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และยงัสามารถรกัษารสชาด 
ของเบยีร์ในภาชนะ PET ทีบ่รรจไุว้ได้ไม่เกนิ
หกเดือน อย่างไรก็ตามการบริโภคเบียร์ผ่าน
บรรจภุณัฑ์ทีเ่ป็นขวดพลาสตกิยงัไม่เป็นทีน่ยิม
ในกลุม่นกัดืม่มากนกั แต่การจดังานคอนเสร์ิต
และสนามกฬีาส่วนใหญ่จะนยิมใช้ขวดเบยีร์ทีท่�า
จากขวดพลาสตกิเพือ่มาตรการความปลอดภยั 
และมแีนวโน้มว่าจะมกีารเพิม่ปรมิาณการใช้มาก
ขึน้อกีในอนาคต

Packaging Material of the Future
วัสดุบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต
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I t often surprises people who assume that what is considered
normal in their culture is not the norm in other cultures. Yet try-

ing to be overly sensitive in a different culture without using common 
sense can also cause problems. I remember visiting a friend of mine 
in Bangkok who owned a private language school. He had the habit 
of dragging in passing Westerners to chat with his English students 
in exchange for a cup of coffee and some biscuits.

On one visit he had pulled in a young American who was 
looking panicked at the sight of a semi-circle of mostly Thai ladies 
who were waiting to practice their English on him. He said he did 
not want to commit any cultural errors and was rather anxious not 
to upset anyone. He sat down nervously. Being Thai students, they 
had been taught a series of inoffensive questions. 

“Do you like Thailand?” they asked. 
“Well,” he answered, “I have not been here long enough to 

form an opinion.” 
The ladies looked confused as the correct answer was obviously 

supposed to be yes, as they had been taught.
“Do you like Thai food?” they demanded. 
“I must admit I have not tried that much to form an opinion, 

but some of it is good.”
The ladies looked even more puzzled by his avoidance of the 

“correct” answer, that he should obviously love Thai food.
One woman peered at him as he started to rock backwards 

on his chair.
“Do you like Thai girls?” she asked him.
I suppose he feared being labeled some kind of sex tourist 

because he went white and stammered “No, of course not!”
His inquisitor was aghast and with everyone’s mouth open, she 

asked, “Oh! So you like Thai BOYS then?
At which point he fell backwards from his chair.
This anecdote tells us that being sensitive is not enough but 

actually listening is more important; do not just assume something. 
Physical culture is another idiosyncrasy we have to watch out for 

in business. As a rule, I would say physical proximity is a matter of 
culture. In Asia, people stand closer when they speak and physical 
contact by men is a normal sign of friendliness that would not be 
acceptable in Western cultures. I will never forget the time a Thai 
gentleman I know invited me and an English friend, just arrived in 
Bangkok, out to dinner and drinks. We had a fine time and at the 
end of the evening, we were sitting on a sofa in a wine bar and 
my Thai friend casually put his hand on the thigh of the Englishman 
and asked him if he had had a good time. Through gritted teeth, 
the Englishman replied, “If you don’t take your hand off my leg I 
am going to break every finger on it.” 

It took some time for me to explain to one that in Asia casual 
physical contact had no meaning and to the other that Englishmen 
rarely touch each other in public.

รามักพบกับความประหลาดใจเมื่อสิ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องปกติในวัฒนธรรม
หนึง่กลบัไม่ได้เป็นมาตรฐานในอกีวฒันธรรมหนึง่ การทีพ่ยายามท�าความ

เข้าใจในความต่างของวฒันธรรมมากเกนิไป โดยปราศจากการใช้สามญัส�านกึก็
อาจเกดิปัญหาได้ในบางครัง้ ครัง้หนึง่ผมเคยไปพบเพือ่นทีเ่ป็นเจ้าของโรงเรยีน
เอกชนสอนภาษาในกรงุเทพฯ เพือ่นของผมมกัจะชอบพาชาวตะวนัตกเข้าไปใน
ห้องเรยีนเพือ่พดูคยุกบันกัเรยีนของเขา โดยจะมข้ีอแลกเปลีย่นเป็นกาแฟและ
ขนมปังกรอบเลก็ๆน้อยๆ ครัง้หนึง่เขาเคยพาชาวอเมรกินัทีย่งัอายนุ้อยเข้าไปใน
ชัน้เรยีนซึง่ดจูะมคีวามตืน่ตระหนกกบัสายตาของผูห้ญงิไทยทีอ่ยูใ่นห้องเรยีนที่
รอทีจ่ะได้ฝึกฝนภาษาองักฤษกบัเขา เขากล่าวว่า เขาไม่รบัปากว่า จะไม่มคีวาม
ผดิพลาดทางด้านวฒันธรรมเกดิขึน้ เขาค่อนข้างมคีวามกงัวลและพยายามทีจ่ะ
ไม่ท�าให้ใครรูส้กึไม่ด ี เขานัง่ลงด้วยความประหม่า ในฐานะนกัเรยีนไทย พวก
เขาได้คดิค�าถามมากมาย 

“คณุชอบประเทศไทยไหม?”
“อมื ผมยงัอยูใ่นประเทศไทยไม่นานพอทีจ่ะแสดงความเหน็ในเรือ่งนีไ้ด้” 

เขาตอบ
ผูห้ญงิทีอ่ยูใ่นห้องมองเขาด้วยความประหลาดใจ เพราะค�าตอบทีเ่ขาควรจะ

ตอบ คอื ใช่ เหมอืนอย่างทีถ่กูสอนมา
“คณุชอบอาหารไทยไหม?” พวกเธอถามต่อ
“ผมคงต้องยอมรบัว่า ผมยงัไม่ได้ลองอาหารไทยมากนกั แต่บางอย่างกม็ี

รสชาตดิ”ี
ผูห้ญงิเหล่านัน้มองเขาด้วยความประหลาดใจมากยิง่ขึน้จากการหลกีเลีย่งการ

ตอบว่า “ใช่” ของเขา เขาควรตอบว่า เขาชอบอาหารไทย

ผูห้ญงิคนหนึง่มองมาทีเ่ขาในขณะทีเ่ขาเริม่โยกเก้าอีไ้ปด้านหลงั
“คณุชอบผูห้ญงิไทยไหม?” เธอถาม
ผมคดิว่า เขาคงจะกลวัทีจ่ะถกูมองว่าเป็นนกัท่องเทีย่วประเภททีม่าหาความ

ส�าราญ เขาหน้าซดีและพดูอกึอกัว่า “ไม่ ไม่แน่นอน”
ค�าตอบของเขาท�าให้ทกุคนตะลงึถงึกบัอ้าปากค้าง เธอถามต่อว่า “โอ้ ถ้าอย่าง

นัน้คณุคงชอบเดก็ผูช้ายล่ะซ?ิ” เขาตกลงจากเก้าอีท้นัที
เรือ่งนีบ้อกเราว่า การเป็นคนทีม่สีมัผสัไวเพยีงอย่างเดยีวไม่เพยีงพอเสมอไป 

การฟังเป็นสิง่ทีส่�าคญัมากกว่า เราต้องไม่สมมตหิรอืทกึทกับางเรือ่งเอง
วฒันธรรมทางกายภาพเป็นอกีเรือ่งทีม่ลีกัษณะเฉพาะซึง่เราจะต้องระมดัระวงั

ในการท�าธรุกจิ เสมอืนเป็นกฎความใกล้กนัทางกายภาพเป็นเรือ่งของวฒันธรรม 
ในเอเชยี คนมกัจะยนืใกล้กนัเมือ่พดูกนั ซึง่นัน่ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของความเป็น
มติรทีไ่ม่เป็นทีย่อมรบัและมคีวามแตกต่างในวฒันธรรมยโุรป ผมไม่ลมืช่วงเวลาที่
มสีภุาพบรุษุท่านหนึง่ทีผ่มรูจ้กัแนะน�าผมให้กบัเพือ่นชาวองักฤษทีเ่พิง่มากรงุเทพฯ 
เราออกไปเทีย่วและหาอะไรดืม่กนั เรามเีวลาทีด่ร่ีวมกนัและในช่วงเยน็ เรานัง่อยู่
บนโซฟาในบาร์ขายไวน์และเพือ่นคนไทยของผมกว็างมอืลงบนต้นขาของเพือ่นชาว
องักฤษคนนีแ้ละถามเขาว่า เขาเทีย่วสนกุไหม ชายชาวองักฤษขบฟันแล้วตอบว่า 
“ถ้าคณุไม่เอามอืออกจากต้นขาผม ผมจะหกันิว้ของคณุ”

ผมใช้เวลาพอสมควรในการอธบิายให้เขาเข้าใจว่า ในเอเชยีการสมัผสัร่างกาย
เป็นเรือ่งทีไ่ม่มคีวามหมายอะไร แม้ว่าวฒันธรรมของชาวองักฤษจะไม่ค่อยถกูเนือ้
ต้องตวัในทีส่าธารณะกต็าม
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By March last, the company welcomed a whole new group 
of people into the Indorama Ventures family. Employees at the 
Spartanburg and Charlotte offices of what we now call Auriga, 
formerly part of INVISTA, were introduced to the top executives 
that help us run our U.S.A. business and there was a small 
video to show people what they were entering into by  
joining us – the world’s largest Polyester Value Chain producer. 
People attending the meeting discovered (as did many of us in 
Thailand) that Auriga is a constellation in the northern sky. Its 
name is Latin for 'charioteer' and the word was chosen as it 
means good luck. 

We also held an open meeting in Querétaro, Mexico, for 
our new family members there, and as we have an article on 
Querétaro in this issue, we hope readers will be pleased to read 
something about the historical city and state.

Other deals closed in these past months include the acquisition 
of two plants in Indonesia and one in Poland from SK Chemicals 
and another in China, located at Kaiping in Guangdong. By the 
time this edition goes to press, we hope to see yet another 
key acquisition welcomed into the fold, Trevira in Germany. A 
well-known manufacturer of specialist fibers and yarns; that deal 
is expected for completion in the second quarter of the year.

The full year 2010 financial results for the company were a 
timely reminder that management always works hard to achieve 
success by focusing on operations. Sales were up 31% to US$ 
3,055 million with net profit up 137% to US$333 million. These 
numbers are likely to grow this year as the new acquisitions 
of the first quarter begin to make an impact.

A word of sympathy here for our friends and colleagues at 
AlphaPet in Alabama, which suffered a catastrophe recently when 
hit by a series of tornadoes. Everyone’s thoughts are with them 
as they try to overcome immense personal loss.

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา IVL ได้มีโอกาสต้อนรับกลุ่มเพื่อนสมาชิกใหม่
สู่ครอบครัวอินโดรามา เวนเจอร์ส โดยมีการแนะน�าให้ผู้บริหารระดับสูงได้รู้จัก
กบัพนกังานบรษิทั Auriga ใน Spartanburg และ Charlotte ซึง่เคยเป็น
ส่วนหนึ่งของอินวิสต้า พวกเขาจะเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของเรา
ในสหรฐัอเมรกิา พร้อมกนันีไ้ด้มกีารฉายสือ่วดิทีศัน์ให้พนกังานทกุคนได้ชมเพือ่
ท�าความคุน้เคยกบั IVL ในฐานะผูผ้ลติรายใหญ่ทีส่ดุในห่วงโซ่โพลเีอสเตอร์ระดบัโลก 
นอกจากนีพ้นกังานกลุม่ดงักล่าวรวมถงึอกีหลายคนในประเทศไทยอาจจะทราบดว่ีา 
Auriga คอืชือ่ของกลุม่ดาวทีอ่ยูท่างตอนเหนอืกลุม่หนึง่ โดยชือ่ภาษาละตนินีห้มาย
ถงึสารถหีรอืคนขบัรถม้าตามสญัลกัษณ์ของกลุม่ดาว ประกอบกบัความหมายของค�า
ทีแ่ปลว่าโชคดจีงึท�าให้เราตดัสนิใจเลอืกใช้ชือ่นีเ้ป็นชือ่บรษิทันัน่เอง

ช่วงนีเ้รายงัได้มกีารประชมุเพือ่ต้อนรบัสมาชกิใหม่อกีกลุม่เข้าสูค่รอบครวั IVL 
ถงึทีต่ัง้โรงงานใน Querétaro ประเทศเมก็ซโิก อกีทัง้ยงัมกีารลงบทความเกีย่วกบั 
Querétaro ในวารสาร เดอะ บคีอน ฉบบันีด้้วยเช่นกนั ซึง่ผูอ่้านจะได้เพลดิเพลนิ
ไปกบัการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ของเมอืงนี้

การเข้าซือ้กจิการหลายโครงการได้เสรจ็สิน้ลงในช่วงไม่กีเ่ดอืนทีผ่่านมาอนัได้แก่ 
โรงงานสองแห่งจาก SK Chemicals ในประเทศอนิโดนเีซยีและโปแลนด์ และ
โรงงานในเมอืงไคปิง มลฑลกวางตุง้ ประเทศจนี โดยเราหวงัว่าในช่วงเวลาทีว่ารสาร
ฉบบันีไ้ด้ถกูส่งไปถงึทกุท่าน เราน่าจะได้เหน็ความคบืหน้าของอกีหนึง่โครงการส�าคญั
อย่าง Trevira ในประเทศเยอรมนซีึง่น่าจะมอีะไรชดัเจนมากขึน้ โดยโครงการเข้า
ซือ้กจิการผูผ้ลติเส้นใยและเส้นด้ายพเิศษชือ่ดงัในครัง้นีค้าดว่าจะแล้วเสรจ็ในช่วง
ไตรมาสทีส่องของปีนี้

ผลประกอบการของบรษิทัฯ สิน้สดุปี 2553 เป็นเครือ่งย�า้เตอืนถงึความทุม่เท
อย่างหนกัของฝ่ายบรหิารทีใ่ห้ความส�าคญัด้านปฏบิตักิารเพือ่ให้บรรลตุามเป้าหมาย 
โดยเหน็ได้จากยอดขายจ�านวน 3,055 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ซึง่เพิม่ขึน้มาร้อยละ 31 
หรอืก�าไรสทุธ ิ333 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ซึง่เพิม่ขึน้ถงึร้อยละ 137 และดเูหมอืนว่า
ตวัเลขดงักล่าวจะยงัคงเตบิโตอย่างต่อเนือ่งในปีนีจ้ากการเข้าซือ้กจิการทีเ่ริม่จะท�าผล
งานให้เหน็ตัง้แต่ช่วงไตรมาสแรกของปี

ท้ายนี้เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเพื่อนๆ ชาว AlphaPet ใน 
อะลาบามา ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากเหตภุยัพบิตัทิอร์นาโด พวกเราขอเป็นก�าลงัใจให้
ทกุท่านก้าวผ่านความสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญ่นีไ้ปให้จงได้

IVL Today  
วันน้ี... ท่ีอินโดรามา

On April 1, 2011 Indorama Executives had a courtesy meeting with representatives of the South Carolina Government 
to introduce ourselves as the new investors of Auriga Polymers Inc at Spartanburg, South Carolina. Topics of discussion  
included Indorama’s intention to make the site more competitive by capacity utilization and debottlenecking, investment in  
Research & Development and information on a project to change the feedstock. Governor was very receptive and encouraged us to  

consider South Carolina for all our future investments in the USA. In pic-
ture Hon. Nikki Haley, Governor of South Carolina (4th right) and Mr. D. K. 
Agarwal, CEO of PET & PTA Business (3rd right)

ผูบ้รหิารจากอนิโดรามา เข้าพบคณะตวัแทนรฐับาลรฐัเซาท์แคโรไลนา เพือ่แนะน�าบรษิทัใน
ฐานะเป็นผูล้งทนุใหม่ในนามบรษิทั Auriga Polymers Inc. ทีเ่ซาท์แคโรไลนา ในโอกาสนี้
ผูบ้รหิารจากอนิโดรามาได้เน้นถงึความสามารถในการเพิม่ก�าลงัการผลติเพือ่ด้านการแข่งขนัและ  
debottlenecking การลงทนุด้านค้นคว้าและวจิยั รวมถงึการโครงการ change the feedstock 
ที ่Auriga ซึง่ผูว่้าการรฐัยงัได้เชญิชวนให้บรษิทัเข้ามาลงทนุในสหรฐัในอนาคตอกีด้วย จากรปู 
คณุ Hon. Nikki Haley ผูว่้าการรฐัเซาท์แคโรไลนาา (ที ่4 จากขวามอื) และ นาย D. K. 
Agarwal ผูบ้รหิารกลุม่ธรุกจิ PET (ที ่3 จากขวามอื)

Arteva Specialt ies representat ives met the Thai Ambassador on March 7, 2011 at the 
Thai Embassy Mexico. Pictured from left to right Mr. Luis Flores, Querétaro PET Plant Manager;  
Mr. Manuel Vargas, VP Operations; Honorable Mr. Suvat Chirapant, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of 
Thailand to the United Mexican States; and Mr. Luis Escamilla, HR Manager.

ตวัแทนบรษิทั Arteva Specialties เข้าพบท่านเอกอคัรราชทตูไทยประจ�าประเทศเมก็ซโิกเพือ่ท�าการแนะน�าบรษิทัเมือ่
วนัที ่ 7 มนีาคม 2554 ทีส่ถานทตูไทยในเมก็ซโิก จากรปูซ้ายไปขวา Mr. Luis Flores ผูจ้ดัการโรงงาน, Mr. Manuel 
Vargas ผูช่้วยกรรมการฝ่ายปฏบิตักิาร, คณุสวุฒัน์ จริาพนัธุ ์ เอกอคัรราชทตูวสิามญัไทยประจ�าประเทศเมก็ซโิก และ 
นาย Luis Escamilla หวัหน้าแผนกบคุคล
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Ms. Lohia received a certificate from the  
Ministry of Education on the occasion of 
her support for the Ministry of Education on  
April 1, 2011.

วนัที ่1 เมษายน 2554 คณุสจุติรา โลเฮยี เข้า
รบัประกาศณยีบตัรจากปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
เนื่องในโอกาสบริจาคเงินให้การสนับสนุนแก่
กระทรวงศึกษาธิการ

Mr. Aloke Lohia (right) and Mr. Ashok 
Jain (left) presented the IVL Year End Result 
2010 to journalists on February 22, 2011.

นายอาลก โลเฮีย และนายอโชค เจน 
แถลงผลประกอบการประจ�าปี 2553 ให้แก่ผู้
สื่อข่าวเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

From April 12-15, 2011, executives and sales people from 
Indorama Ventures participated in the Index exhibition in Geneva, 
Switzerland to show a range of polyester fibers and yarns produced 
by the company.

เมื่อวันที่ 12-15 เมษายน 2554 ผู้บริหารและพนักงานฝ่ายขาย
ของบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส เข้าร่วมงานนิทรรศการ Index 
exhibition ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อโชว์สินค้า 
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์

เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 3 มีนาคม พนักงานในเม็กซิโกทั้งหมดร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ณ Querétaro คอมเพล็กซ์ และฟังการเล่นดนตรี
สดจาก Mariachi จากนัน้ผูบ้รหิารของอนิโดรามา เวนเจอร์ส ได้น�าเข้าสูพ่ธิกีารต้อนรบัพนกังานทกุคนสูค่รอบครวัอนิโดรามา เวนเจอร์ส อย่างเป็น
ทางการ โดยมนีาย Carlos Sierra รองประธานฯโรงงานในเมก็ซโิกกล่าวเปิดพธิพีร้อมทัง้น�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบัทวปีอเมรกิาเหนอืให้แก่ผูน้�าของ
อินโดรามา เวนเจอร์ส จากนั้นนาย DK Agarwal ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจ PET และ PTA น�าเสนอเกี่ยวกับภาพรวมของ IVL 
ต่อด้วยนาย Hussam Awad รองประธานฯอาวุโสกลุ่มธุรกิจ PET ทวีปอเมริกาเหนือกล่าวต้อนรับ และนาย Shankar, รองประธานฯอาวุโส
ฝ่ายปฏิบัติการทวีปอเมริกาเหนือกล่าวชี้แจงถึงนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน โดยในระหว่างนี้พนักงานใหม่ยังได้ท�าความรู้จักและทราบประวัติ
ความเป็นมาตลอดจนการเตบิโตของธรุกจิ IVL ผ่านสือ่วดิทีศัน์ของบรษิทัฯ และในตอนท้ายพธิยีงัได้มกีารแจกจ่ายค�าปราศรยัของนายอาลก โลเฮยี 
และนายดีเค อการ์วาลให้แก่พนักงานทุกคนอีกด้วย

On Thursday, March 3, all employees got together in the Querétaro complex at noon for a small lunch. Employees and leaders 
had a pleasurable time eating and listening to live Mariachi music. After that, the leaders of Indorama Ventures led the first Town Hall 
Meeting to welcome the new employees to Indorama Ventures Family. Mr. Carlos Sierra, Vice President Mexico, opened the welcoming 
ceremony and presented the Indorama Ventures Leaders of North America. Mr. DK Agarwal, CEO PET & PTA Business, gave the IVL 
Corporate Overview. Mr. Hussam Awad, Sr. Vice President PET – North America, gave a brief welcoming message; and Mr. Shankar, 
Sr. Vice President Operations - North America, explained the Operational Plans & Policies for Mexico. During the ceremony, the new 
employees met the Indorama Ventures group through the corporate video and the growth of the company, through a video of Indorama 
Ventures. At the end of the event, all the employees received the welcoming message of Mr. Lohia and Mr. DK Agarwal in hard copy.

On February 7 2011, Mr. Lohia, Group CEO was awarded a certificate of thanks by H.E. 
the Prime Minister, Mr. Abhisit Vejjajiva for accepting the position of Honorary Investment 
Advisor to the Board of Investment. Mr. Lohia will assist the BOI to attract more investment 
from India into Thailand.

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 คุณโลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเข้ารับประกาศนียบัตร
เพือ่เป็นการขอบคณุจาก ฯพณฯ นายกรฐัมนตรนีายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ ในโอกาสเข้ารบัต�าแหน่ง
ทีป่รกึษาบรษิทัฯ กติตมิศกัดิด้์านการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุโดยคณุโลเฮยี
จะให้การสนบัสนนุ คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุเพือ่ดงึนกัลงทนุจากประเทศอนิเดยีเข้ามา
ลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้น

The first Town Hall Meeting 
     with Indorama Ventures Leaders
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February 22, 2011 Mr. Mark Arnold (2nd left), 
President and CEO of Bank of Ayudhya PCL and Mr. 
Aloke Lohia (2nd from right) signed a THB4.5 billion 
credit facility agreement to support Indorama Ventures 
in its growth plan. Witness to the signing was 
Mr. Charly Madan (left) Head of Corporate Banking 
and senior management of both companies. The signing 
was held at the Four Seasons Hotel, Bangkok.

On February 25, 2011, Indorama Ventures Public 
Company Limited, opened its first solar power project on 
the site of its Indorama Holdings business in Lopburi. 
His Excellency, Mr. Chaiwuti Bannawat, the Minister of 
Industry, presided over the official opening and together 
with Mr. Aloke Lohia; the Governor of Lopburi Province, 
Khun Chatchai Promlert and IVL executives pushed the 
switch to turn on the first solar generated electricity 

Vinod Gupta
It is with sadness that we note the passing away of Mr. Vinod Gupta 

on March 30, 2011. Mr. Gupta was well loved by his colleagues and 
the news that he had passed away while on sick leave in India came 
as a great shock to us all. Active and highly intelligent, he befriended 
businessmen and diplomats alike, willing to accommodate all requests 
and denying no one his help and assistance. He will be sorely missed.

IVL closed a deal with Korea’s SK Chemical Company Limited 
to acquire SK Eurochem in Poland, PT SK Keris, and its subsidiary 
PT SK Fibre, in Indonesia. The acquisitions consolidate Indorama 
Ventures position in the two important emerging markets of Eastern 
Europe and Southeast Asia with PET and Polyester Fibers and 
Yarns businesses. SK Eurochem is a 140,000 tons per annum PET 
manufacturing facility while SK Keris is a 160,000 tons per annum 
PET and Polyester Filament Yarn manufacturing facility and SK Fibre 
Indonesia is a Polyester Filament Yarn manufacturing facility with a 
capacity of 36,000 tons per annum.

IVL ได้เสรจ็สิน้การลงนามสญัญาเพือ่ซือ้หุน้จากบรษิทั SK Chemical 
ประเทศเกาหล ีได้แก่หุน้ทัง้หมดใน SK Eurochem Sp. z o.o. ซึง่ตัง้อยู่
ในประเทศโปแลนด์ และ PT SK Keris รวมทัง้บรษิทัลกู PT SK Fibre 
ซึง่ทัง้สองบรษิทัตัง้อยูใ่นประเทศอนิโดนเีซยี การเข้าซือ้กจิการในครัง้นีท้�าให้
เกดิการผสมผสานตลาดใหม่ให้แก่ IVL ได้แก่ตลาด PET และเส้นใยและเส้น
ด้ายโพลเีอสเตอร์ในฝ่ังยโุรปตะวนัออกและเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ทัง้นี ้SK 
Eurochem มกี�าลงัการผลติ PET 140,000 ตนัต่อปีในขณะที ่SK Keris 
มอีตัราการผลติ PET และเส้นใยโพลเีอสเตอร์รวม 160,000 ตนัต่อปี และ 
SK Fibre มกี�าลงัการผลติเส้นใยโพลเีอสเตอร์ที ่36,000 ตนัต่อปี

On April 5, 2011 the Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) 
and Community Representatives from Map Ta Phut and Ban Chang 
came to visit Indorama Petrochem Limited (IRPL). The result was that 
IRPL obtained “Excellent” ratings in all criteria under the “Pollution 
Reduction and Mitigation Plan” of the IEAT. The evaluation fell into 
different categories, including water management; waste management; 
Air/ Noise management; VOCs, Nox, SO2, green area inside plant 
and working conditions; support to communities; performance of its 
pollution reduction plan and accuracy ofa relevant data and action 
following the advice of the EIA/ IEE Committee.

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย หรอื กนอ. และตวัแทนจากชมุชนในมาบตาพดุและบ้านฉางได้เข้า
ตรวจและเยีย่มชมโรงงาน บรษิทั อนิโดรามา ปิโตรเคม จ�ากดั ครัง้ที ่1/2554 
ตามแผนลดและขจดัมลพษิของโรงงานในกลุม่นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
โดยบรษิทัฯ ได้รบัผลการประเมนิในระดบั “ยอดเยีย่ม” ในทกุหวัข้อทีม่กีาร
ประเมนิ ได้แก่ การจดัการด้านน�า้, การจดัการด้านกากของเสยี, การจดัการ
ด้านอากาศ/เสยีง, VOCs, Nox, การจดัให้มพีืน้ทีส่เีขยีว และสภาพในการ
ท�างาน, การสนบัสนนุและส่งเสรมิชมุชน, การด�าเนนิงานตามแผนการปรบัลด
มลพษิ, ความครบถ้วน ถกูต้องของข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง และการด�าเนนิการตาม
ค�าแนะน�าของคณะกรรมการ EIA

นายมาร์ค อาร์โนลด์ (ที ่2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรงุศรอียธุยา 
จ�ากดั (มหาชน) และคณุอาลก โลเฮยี (ที ่2 จากขวา) ร่วม
ลงนามสนบัสนนุสนิเชือ่วงเงนิ 4,500 ล้านบาท เพือ่น�าไปใช้
ในสนบัสนนุแผนการเตบิโตของ บมจ. อนิโดรามา เวนเจอร์ส 
โดยม ีนายชาล ีมาดาน (1 รมิซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ของธนาคารศรีอยุธยา และ 
ผู ้บริหารระดับสูงทั้งสองฝ่ายร่วมในพิธี ณ โรงแรม 
โฟร์ซซีัน่ส์ กรงุเทพฯ

at the site. The two megawatt 
project is situated next to 
IVL's manufacturing site 
in Lopburi. It is projected 
to cost around Baht 275 
million and employ 10,000 
photovoltaic, multi-crystalline 
solar panels. The Company 
decided to invest in 
the project as part of 
the Provincial Electricity 
Authority's Very Small 
Power Producer (VSPP) 
program, which encourages 
alternative energy producers. 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด เปิดโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการแรกของบริษัทฯ 
ณ โรงงานอินโดรามา โฮลดิ้งส์ จังหวัดลพบุรี โอกาสนี้
ได้รับเกียรติจากนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็น
ทางการ โดยมีคุณโลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 
IVL นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 
ตลอดจนผูบ้รหิารระดบัสงูของ IVL  ร่วมเป็นสกัขพียาน
เปิดสวิทช์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นครั้งแรกโรงงานไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2 เมกกะวัตต์แห่งนี้ตั้งอยู่บน
พื้นที่ว่างบริเวณโรงงานของ IVL จังหวัดลพบุรี ใช้งบ
ประมาณลงทนุ 275 ล้านบาท โดยใช้แผงโซล่าร์เซลล์แบบ 
multi-crystalline จ�านวน 10,000 ชุด การตัดสินใจ 
ลงทนุของบรษิทัฯ ในโครงการนีจ้ดัเป็นส่วนหนึง่ของโครงการ
ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็มาก หรอื VSPP ของการไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาคทีส่่งเสรมิให้มกีารผลติพลงังานทดแทน

การจากไปอย่างไม่มวีนักลบัของบคุลากรคนส�าคญั นายวโินด กมุาร์ กปุต้า ถอืเป็น
เรือ่งสะเทอืนใจและน�าความโศกเศร้าให้แก่ผูท้ีเ่คยร่วมงานกบัท่านและพนกังานในบรษิทั
เป็นอย่างยิง่ การจากไปอย่างกระทนัหนัในขณะทีท่่านลาป่วยกลบัไปยงัประเทศอนิเดยี
สร้างความสะเทอืนใจแก่ครอบครวั อนิโดรามา เวนเจอร์สทีท่่านรกั ความกระตอืรอืร้น
และวิสัยทัศน์อันชาญฉลาด ประกอบกับบุคลิกนักธุรกิจที่เป็นมิตร นักการฑูต 
ซึง่ยนิดน้ีอมรบัและให้ความช่วยเหลอืทกุคนโดยไม่เคยปฏเิสธ บคุลกิประจ�าตวัของท่าน
ทีว่่านีจ้ะยงัตรงึอยูใ่นใจพวกเราทกุคนตราบนานเท่านาน
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The packaging business of Indorama 
Ventures, called Petform, was founded in 1997 
as a joint venture with SET listed company 
Serm Suk Plc to produce bottles and closures 
for Pepsico products in Thailand. As Indorama 
Ventures has a policy of continuous improvement, 
management and staff worked together to ensure 
that business keeps abreast of the latest technology 
as well as introducing their own innovations.

Improvements have been made to preform 
packing, with modified jumbo carton packaging 
to maximize space utilization in high cube 
containers. Preforms are the short tubes 
that are later blown into fully-formed bottles. 
The company found that using 40 feet high 
cubic containers helped to reduce the freight 
cost considerably as they take about 17-18% 
more preforms compared to a standard  
container. HC containers are available at the 
same freight cost as standard 40’ containers 
for short distances or, at an marginal additional 
cost for further away.

USE OF PALLET CAGE PACKING 
We now use foldable pallet cages in place of 

rigid metal frames as not only has this resulted 
in significant freight cost reduction but also 
helped in faster retrieval of empty pallet cages. 

 In house development of Automatic Label 
Detection system for Bottles, stress crack test 
and base cooling equipment. We have designed 
and developed automatic label detection on 
Bottles at around 10% of the cost of available 
solution from European suppliers of blowing 
systems. This system enables automatic rejection 
of unlabelled bottles without these getting 
mixed up with labeled bottles. Moreover, we 
have designed in house and developed locally 
the equipment used to perform a “stress crack 
test” on bottles for carbonated soft drinks (CSD) 
applications. Using this equipment, the bottles 
are pressurized using compressed air instead 
of chemical carbonation using Citric Acid and 
Sodium Hydrogen Carbonate. This has helped us 
to save chemicals worth about Baht 2 Million 
annually and reduced testing preparation time 
drastically.

 We have also developed a bottle base 
cooling solution along with our supplier, Sidel’s, 
service team locally. The improved base cooling 

resulted in better bottle stress crack performance, 
thus improved shelf life for CSD bottles and 
achieving full rated blowing capacity while meeting 
tough performance criteria.

Further initiatives
To save packing and transportation costs for 

empty bottles, our packaging team developed and 
installed depalletisers at our customer’s filling 
lines to facilitate the use of palletized bottles 
(instead of manually packed bottles in poly 
bags) and also increased two additional layers 
of bottles pallets to save packing and transport 
costs by about 30% for small bottles.

The Blowing Section Team of the Packaging 
Division received the 2nd prize for the QCC contest 
for all Indorama Group companies in Thailand 
for 2010. The team worked on the project 
to reduce label wastage using QCC concepts, 
which also helped in overall improvement of 
labeling quality and performance.

PACKAGING BUSINESS:
INNOVATIONS AND IMPROVEMENTS AT PETFORM
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์: เพ็ทฟอร์มมุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมและการปรับปรุง

Innovation
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บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ากัดเป็น
บรษิทัทีด่�าเนนิธรุกจิด้านบรรจภุณัฑ์ในเครอืบรษิทั 
อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) ก่อตัง้ขึน้
เมื่อปี 1997 โดยการร่วมทุนกับบริษัท เสริมสุข 
จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เพื่อผลิตขวดและฝาส�าหรับ 
ผลติภณัฑ์เป๊ปซีโ่คในประเทศไทย อนิโดรามา เวนเจอร์ส 
มนีโยบายในเรือ่งการปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่งมาโดย
ตลอด ผูบ้รหิารและพนกังานต่างท�างานร่วมกนัเพือ่
ให้แน่ใจว่า ธรุกจิของเรามกีารน�าเทคโนโลยล่ีาสดุมา
ใช้รวมถงึการคดิค้นนวตักรรมใหม่ๆอย่างไม่หยดุนิง่

บรษิทัมกีารด�าเนนิการปรบัปรงุในส่วนของการ
บรรจุพรีฟอร์ม (Preform) ด้วยการปรับขนาด
กล่องบรรจเุพือ่ใช้ประโยชน์จากทีว่่างภายในตูบ้รรจุ
สนิค้าให้มากทีส่ดุ พรฟีอร์ม (Preform) มลีกัษณะ
เป็นหลอดขนาดสัน้ ซึง่จะถกูเป่าเพือ่ขึน้รปูเป็นขวด 
บรษิทัพบว่า การใช้ตูบ้รรจสุนิค้าขนาด 40 ฟตุจะช่วย
ลดค่าขนส่งได้มาก เนือ่งจากสามารถบรรจพุรฟีอร์ม
ได้เพิม่ขึน้ถงึร้อยละ 17-18% เมือ่เทยีบกบัตูบ้รรจุ
สนิค้ามาตรฐาน ส�าหรบัการขนส่งในระยะสัน้ ตูบ้รรจุ
สนิค้าทีม่ขีนาดสงูกว่าธรรมดา (HC Container) 
จะมค่ีาขนส่งเท่ากบัตูบ้รรจสุนิค้าขนาด 40 ฟตุ

การใช้พาเลทที่มีลักษณะเป็นกรงในการบรรจุสินค้า
ปัจจุบันทางบริษัทมีการน�าพาเลทที่มีลักษณะ

เป็นกรงและสามารถพบัเกบ็ได้มาใช้แทนโครงเหลก็
ที่เป็นแบบตายตัว ส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลง
อย่างมากและช่วยให้รบัพาเลทเปล่าคนืได้เรว็ยิง่ขึน้
ระบบตรวจจบัฉลากอตัโนมตั ิ(Automatic Label 
Detection System) ทีถ่กูพฒันาขึน้ภายในบรษิทั 
เพือ่ตรวจจบัขวด, การทดสอบการร้าวจากแรงกดดนั
และอปุกรณ์ลดอณุหภมูิ

 เรามีการออกแบบและพัฒนาระบบตรวจ
ฉลากอตัโนมตับินขวด ซึง่มต้ีนทนุคดิเป็นประมาณ
ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับโซลูชั่นระบบเป่าขวดที่มี
ในตลาดของซพัพลายเออร์ในยโุรป โดยระบบนีจ้ะ
ท�าการคัดแยกขวดที่ไม่มีฉลากโดยอัตโนมัติ เพื่อ
ไม่ให้ปนกบัขวดทีม่ฉีลาก นอกเหนอืจากนัน้เรายงัได้
ออกแบบและพฒันาอปุกรณ์ส�าหรบัทดสอบการร้าว
ของขวดน�า้อดัลม (CSD) จากแรงกดดนั อปุกรณ์
นีจ้ะเพิม่แรงดนัขวดโดยใช้ระบบอดัอากาศแทนการ
ใช้กรดซติรกิและโซเดยีมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเพือ่
อดัลม ซึง่จะช่วยประหยดัการใช้สารเคมถีงึ 2 ล้าน
บาทต่อปีและช่วยลดเวลาในการเตรยีมการทดสอบ
ลงอย่างมาก

 นอกจากนี้เรายังร่วมมือกับทีมบริการใน 

ท้องทีข่องบรษิทั Sidel ซึง่เป็นซพัพลายเออร์ของ
เราในการพฒันา การลดอณุหภมูขิองตวัฐาน ซึง่การ
ปรบัปรงุ ลดอณุหภมู ินีท้�าให้การทดสอบการร้าวของ
ขวดเหน็ผลทีด่ยีิง่ขึน้ ดงันัน้จงึช่วยปรบัปรงุอายกุาร
เกบ็รกัษา (shelf life) ส�าหรบัขวดน�า้อดัลม และ
ช่วยให้สามารถใช้ก�าลงัการเป่าได้เตม็อตัรา ในขณะ
เดยีวกนัผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านความทนทาน
การริเริ่มเพิ่มเติม

เพือ่เป็นการประหยดัในการบรรจหุบีห่อและลด
ต้นทนุค่าขนส่งส�าหรบัขวดเปล่า ทมีงานบรรจภุณัฑ์
ของเราได้พฒันาและตดิตัง้เครือ่ง Depalletizer 
ที่ ไลน ์การบรรจุของลูกค ้าเพื่อให ้การจัดวาง  
Palletized bottles มคีวามง่ายขึน้ (แทนการบรรจุ
ขวดในถงุโพลด้ีวยมอื) นอกจากนีย้งัเพิม่ชัน้ในการ
วางขวดหรอืพาเลทอกีสองชัน้ ซึง่ช่วยประหยดัต้นทนุ
การบรรจแุละขนส่งร้อยละ 30 โดยประมาณส�าหรบั
ขวดขนาดเลก็

ทีม Blowing Section จากแผนกบรรจุ
ภณัฑ์ได้รบัรางวลัที ่ 2 ในการแข่งขนั QCC ใน
กลุม่บรษิทั อนิโดรามา ประเทศไทยปี 2553 ซึง่เป็น
โครงการใช้แนวคดิ QCC เพือ่ช่วยลดการสญูเสยี
ฉลาก ท�าให้มีการปรับปรุงคุณภาพของฉลากและ
การท�างานให้ดยีิง่ขึน้

รางวลั QCC ตกเป็นของทมี Blowing Plant
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Lifeline for A Lifetime
    สายใยรักสายใยชีวิต

ล่าสุดยืนยันว่าเราจะสามารถใช้สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือในการรักษาโรค
เบาหวาน โรคหัวใจ การบาดเจ็บของไขสันหลัง รวมถึงอาการเจ็บป่วยอื่นๆ ได้
อีกมาก 

ส่วนกระบวนการจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดจากสายสะดือนั้นก็มีความ
สะดวก ท�าได้ง่าย ไม่เจ็บปวด และเป็น “โอกาสที่มีเพียงครั้งเดียวในชีวิต” 
นอกจากนี้ ยังมีโอกาสถึง 1 ใน 4 ที่สเต็มเซลล์ที่เก็บรักษาไว้จะมีความเข้ากัน
ได้อย่างสมบูรณ์และน�าไปใช้ได้กับพี่หรือน้องของลูกด้วย

บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม
บรษิทัอนิโดรามาเป็นธนาคารรบัฝากและแช่แขง็สเตม็เซลล์จากเลอืดสายสะดอื 
โดยความร่วมมือของบริษัทชั้นน�าของโลก มีระบบปฏิบัติการที่มีความสมบูรณ์ 
ทันสมัย และใช้เทคโนโลยีชั้นเลิศภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ไลฟ์ฟอร์ส ไครโอ
แบงส์ ทีไ่ด้รบัการรบัรองจาก AABB (สมาคมธนาคารเลอืดแห่งสหรฐัอเมรกิา) 
และคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USFDA) รวมถึงเป็น
สมาชิกเครือข่ายของ National Marrow Donor Program (NMDP) ซึ่ง
เป็นศูนย์ผู้รับบริจาคเนื้อเยื่อแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ไครโอวิวายังได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และเป็นธนาคารเลือดสายสะดือแห่งแรก
และแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก AABB อีกด้วย

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม ผู้อ่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.
cryoviva.com, www.facebook.com/cryoviva หรือติดต่อ Call 
Center: 1-800-545-555, 085-264-0814 ได้ตลอด 24 ชม. เลยนะคะ

ท่านผู้อ่านส่วนใหญ่อาจจะพอทราบแล้วว่า สายสะดือ คือสายใยชีวิตที่
เชื่อมโยงทารกในครรภ์กับคุณแม่ ท�าให้ทารกได้รับออกซิเจนและอาหารจาก
คณุแม่มาหล่อเลีย้งชวีติน้อยๆ ให้เตบิโตได้ขณะทีย่งัอยูใ่นครรภ์ ในอดตี สาย
สะดอืคอืของเสยีทางการแพทย์ทีถ่กูทิง้ไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์หลงัจากทารก
คลอดออกมาแล้ว แต่ทว่าในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางการแพทย์ท�าให้เรา
พบว่าสายสะดือคือแหล่งที่มาของสเต็มเซลล์ที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยจากโรค
ที่มีความรุนแรงต่างๆ ได้ 

สเต็มเซลล์ หรือ เซลล์ต้นก�าเนิด คือเซลล์ตั้งต้นที่อยู่ในร่างกายของเรา
ที่ยังไม่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความสามารถเพิ่มจ�านวนและพัฒนาตัว
เองไปเป็นเซลล์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงอื่นๆ ได้ ซึ่งสเต็มเซลล์จากเลือดสาย
สะดอืเป็นแหล่งทีม่าส�าคญัของเซลล์ต้นก�าเนดิเมด็โลหติ และได้ถกูน�ามาใช้ใน

การฟื้นฟูเซลล์เม็ดเลือดและระบบภูมิคุ้มกันให้กับผู้ป่วย ภายหลังจากที่
ภูมิคุ้มกันถูกท�าลายเนื่องจากได้รับการรักษาด้วยวิธีเคมีบ�าบัดและ

การฉายรงัส ีโดยสเตม็เซลล์จะถกูน�ามาปลกูถ่ายให้ผูป่้วยผ่านทาง
เส้นเลอืดด�าและจะเดนิทางไปอยูใ่นไขกระดกู สเตม็เซลล์จะแบ่ง
ตัว เพิ่มจ�านวน และสร้างเซลล์เม็ดเลือดต่างๆ ท�าให้ผู้ป่วยกลับ
มามีเซลล์เม็ดเลือดและระบบภูมิคุ้มกันตามปรกติ

ทุกวันนี้ สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือสามารถใช้รักษา
โรคที่มีความรุนแรงกว่า 80 ชนิด จากการทดสอบทางการแพทย์

Most of you probably know that the umbilical cord is the 
vital lifeline that links the expecting mother to the baby which is 
growing in her womb. This umbilical cord is the source through 
which the baby is nurtured with food and oxygen. In the past, 
this umbilical cord was considered a medical waste which was 
thrown away after the mother gave birth to the child. However, 
as a result of medical advancements, we now know that the 
umbilical card is a rich source of stem cells that can be used 
to treat a number of life threatening diseases.

Stem Cells are naive undifferentiated cells present in our body 
which have the ability to multiply and differentiate into specific 
cell types. Umbilical cord blood stem cells can differentiate into 
hematopoietic (blood) cells. Cord blood stem cells are a major 
source of hematopoietic stem cells and are mostly used to 
help regenerate a patient’s blood and immune system. After the  
existing immune system is weakened by chemotherapy and radiation, 
an infusion of stem cells or a stem cell transplant is performed. 
Healthy stem cells then migrate to the patient’s marrow where 
they multiply and regenerate all the cells to create a new immunity 
and blood system for the patient and begin normal production 
of blood cells.

Currently, we can use cord blood stem cells to cure over 80 
life-threatening diseases. Clinical trials also show promise that cord 
blood stem cells could be used for the treatment of diabetes, 
heart disease, spinal cord injury, and a number of other diseases 

and disorders not too far in the future. 
Collecting your baby’s precious cord blood stem cells is 

an easy, painless, non-invasive and a “Once in a Lifetime" 
opportunity. There is also a 1 in 4 chance that your baby’s stored 
stem cells can be used for the baby’s siblings.

Cryoviva (Thailand) Ltd., a company that is promoted by the 
major shareholders of Indorama Ventures, is a private cord blood 
bank which has been made possible through the collaborative  
efforts of leading global organizations, having a fully-integrated 
facility with state-of-art technology under license from Lifeforce  
Cryobanks USA, which has been accredited by AABB and US-
FDA and is a member of the National Marrow Donor 
Program (NMDP). Cryoviva is ISO 9001: 
2008 certified and the first and only cord 
blood bank in Thailand to be accredited 
by the American Association of Blood Banks 
(AABB).

For more information, please visit www.
cryoviva.com, www.facebook.com/ 
cryoviva or contact our Call 
Center: 1-800-545-555, 

 085-264-0814 (24 hrs.).

Good to know
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IVL Activities กิจกรรมกลุ่มอินโดรามา
On Children’s Day, our representative from Asia Pet Mr. Supit Sangpaksa, 

donated 113 toys worth 2,000 Baht to Mr. Suthep Pongchat, Director,  
Khaosamorkorn Wittaya School, Tha-Klong on January 7, 2011. 

เนือ่งในโอกาสวนัเดก็ตวัแทนจาก เอเชยี เพท็ ลพบรุ ีน�าโดยคณุสพุศิ สงัข์ปักษา 
ได้ท�าการบริจาคของเล่นจ�านวน 113 ชิ้น แก่เด็กๆ โดยมีคุณสุเทพ พงคชาติ  
ผู้อ�านวยการโรงเรียนสมอคอนวิทยาคารเป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 
2554

Indorama Petrochem, accompanied Ban Chang 
municipality, held Children’s Day celebrations and 
donated gifts to Ban Payoon, Klong Bang Pai and 
Watprachummit School at Ban Chang municipality 
stadium on January 7, 2011. Pictured from left are Mr. 
Preecha Boonyathai Mr. Suchin Phoonhiran (Sub district 
headman of Ban Chang), Ms. Patumnapa Wongkaew Mr. 
Niruth Thammasunthorn (Director of Ban Payoon School), 
Mr. Kunchit Kumya.

วนัที ่7 มกราคม 2554 อนิโดรามา ปิโตรเคม ร่วมกบั เทศบาลเมอืง
บ้านฉางจดักจิกรรมวนัเดก็โดยบรจิาคของเล่นแก่ โรงเรยีนบ้านพยนู, 
โรงเรียนคลองบางไผ่, โรงเรียนวัดประชุมมิตรบ�ารุง ณ สนามกีฬา
เทศบาลเมืองบ้านฉาง

On January 15, Indorama Ventures PET Division donated 
first AID kit boxes and bed sets including pillows, mattresses 
and blankets to Ban Kaotian Mitrapap 134 School. Mr. Chatree  
Thamturos represented the school.

บรษิทั เอเชยีเพท็ เข้าร่วมโครงการ “เพือ่น้องทีห่่างไกล จากสายใยเครอืข่าย จป. 
ครั้งที่ 7” ณ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 ต�าบลวังเพลิง อ�าเภอโคกส�าโรง 
จังหวัดลพบุรี โดยบริจาค ตู้ปฐมพยาบาล,เตียง,ฟูก, หมอน, ผ้าห่มโดยมีนาย ชาตรี 
ธรรมธุรส ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 เป็นผู้รับมอบ

Aurus Specialty staff led by Mr. Weeraphan Pinleam, HR Manager, 
donated books and bookshelves to Mr. Pattana Petchrakotchsit, Director 
of non-formal education at Kangkoi district library, Saraburi Province, on 
April 21, 2011.

พนกังานออรสั สเปเชยีลลติี ้จ�ากดั น�าโดยคณุวรีะพนัธ์ ป่ินแหลม ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากร
บุคคลและพนักงานร่วม บรจิาคหนงัสอืและชัน้วางหนงัสอืให้กับห้องสมุดประชาชนอ�าเภอ
แก่งคอยจงัหวดัสระบรุวีนัที ่21 เดอืนเมษายน พ.ศ. 2554 โดยมคีณุพฒันา เพชรคชสทิธิ์ 
ผอ. กศน.อ�าเภอแก่งคอยเป็นผู้รับมอบ

Indorama Petrochem led by Mr. P.C. Gupta, President donated books 
and bookshelves to Mr. Pathinya Phoophum Director of non-formal education 
at Ban Chang district library on February 2011.

อินโดรามา ปิโตรเคม โดย มร. เปรม จันดรา กุปต้า ประธานบริษัท บรจิาคหนงัสอื
และชัน้วางหนงัสอืให้กับห้องสมุดประชาชนอ�าเภอบ้านฉางโดยมี คุณปฏิญญา ภู่พุ่ม 
ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา อ�าเภอบ้านฉาง เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 
17 กุมภาพันธ์ 2554

IVL activity
กิจกรรมกลุ่มอินโดรามา

Mrs. Natnicha Kulcharattham, HR and PA Senior 
Manager with TPT Petrochemicals team donated books 
and bookshelves to Rayong Library

คณุณฐัณชิา กลุจรสัธรรม ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายทรพัยากรบคุคล
และรฐักจิสมัพนัธ์ พร้อมพนกังานบรษิทั ทพีที ีปิโตรเคมคิอลส์ จ�ากดั 
(มหาชน) บรจิาคหนงัสอืและชัน้วางหนงัสอืให้กบัห้องสมดุจงัหวดัระยอง
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Ms. Nattaporn Wongchestha, Managing 
Director of The Nation, received money 
to support a Book Donation Project from 
Mr. Richard Jones, representing Indorama 
Ventures.

คุณนันทพร วงษ์เชษฐา กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) 
รบัมอบเงนิสนบัสนนุโครงการ “อ่านตามอ�าเภอใจ” 
จากคณุ รชิาร์ด โจนส์ หวัหน้าฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์
และสื่อสารองค์กร

Indorama Holdings arranged voting for the election welfare and 
safety committee on January 8, 2011. The result was that Ms. 
Kwannat Chenthai (Welfare committee) got the highest score of 
285 and Tippaya Tapsin (Safety Committee) was a close runner 
up with 252.

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554. อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จัดการเลือก
ตั้งกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการและกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ผลการเลือกตั้งคุณขวัญเนตร์ 
ชื่นไทยคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานได้รับคะแนนสูงสุด 285 คะแนน และ 
คุณทิพยา ทัพสิน คณะกรรมการความปลอดภัยได้รับคะแนน 252 คะแนน

IPI (Rayong) led by Mr. Ashok Arora, Senior Vice President Operations, 
donated 5,000 Baht to Ms. Ratchanee Wongdonma / DTY division 
as her family were affected by flooding at South on April 12, 2011

อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ (ระยอง) ได้มอบเงินจ�านวนเงิน 
5,000 บาท ให้แก่ นางรัชนี วงษ์ดอนมา พนักงานแผนก DTY เนื่องจาก
ครอบครวัของคณุรชันไีด้ประสบอทุกภยัทางภาคใต้โดยมคีณุ มร.อโศก อโรร่า 
(คนที่ 2จากขวามือ) รองประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายการผลิตและตัวแทน
แผนกบุคคลเป็นตัวแทนมอบเงินเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554

Indorama Textiles (IRT) and Indorama Holdings (IRH) received the top 
award of the AIDS and TB - response Standard Organization Certification 
ASO-T Thailand Platinum, organized by The Department of Labour  
Protection and Welfare, Ministry of Labour and the Department of Disease 
Control, Ministry of Public Health.The Award Ceremony was on February 
4, 2011 at Monnipa Seminar Centre in Lopburi, and was presented by 
Labour Chief Mr. Ampol Kaemjaroen.

บริษัท อินโดรามา เท็กซ์ไทล์ส และบริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ ได้รับใบรับรอง
มาตรฐาน ASO-T Thailand แพลทินัม ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของมาตรฐานการบริหาร

จัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการที่จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและกรมควบคุมโรคพิธีมอบรางวัลมีขึ้นเมื่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์สัมมนามนณิพา จังหวัดลพบุรี มอบโดย นายอ�าพล เข็มเจริญ หัวหน้าส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี

Ms. Kasorn Thongmark (7th left) the representative 
from Indorama Holdings and Ms. Nuttha from 
Petform (8th right) received the Outstanding 
Women’s Award from the Governor of Lopburi 
Mr. Chatchai Promlert on International Women's 
Day 2011.

คุณเกษร ทองมาก ตัวแทนจากอินโดรามา 
โฮลดิ้งส ์และคุณนัฐฐา จากเพ็ทฟอร์ม ได้รับ 

The representative of Indorama Lopburi Mr. 
Umesh Chandra received a Shield of appreciation 
from the Deputy Governor on Feb 28 2011 on 
the occasion of Indorama Lopburi donating money 
for the Wang Narai Festival 2011.

คุณอูเมช จันดาร ตัวแทนจากอินโดรามา ลพบุรีเข้ารับ
โล่จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเนื่องในโอกาสที่บริษัท
ให้การสนบัสนนุเงนิงานวงันารายณ์ เฟสตวิลั เมือ่วนัที่ 

 28 กุมภาพันธ์ 2554

คัดเลือกให้ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล โดยเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากนายฉัตรชัย  
พรหมเลศิ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554
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Khun Prapai Palakawong Na Ayuthaya, Sr. Manager (Personnel &  
Administration) from Indorama Polyester Industries received the Outstanding 
Women Award, Management category on International Women’s Day from 
Mr. Chidphon Ritprasart, Nakhon Pathom Governor, March 8, 2011.

คุณประไพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารและบุคคลบริษัท  
อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นประเภทสตรี
นักบริหารดีเด่น ในวันสตรีสากล จากนายชิดพงษ์ ฤทธิ์ประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครปฐม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554

The CSR committee team from Indorama Polyester Industries in  
cooperation with the Department of Fisheries Nakhon Pathom Province,  
village leaders, village headmen and community people joined to release fish 
into the Tha Jeen River in order to increase the creature in ecosystem on 
March 23, 2011.

คณะกรรมการ CSR บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส จ�ากัด (มหาชน) 
(นครปฐม) ร่วมกับ กรมประมงจังหวัด, ก�านัน, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนต�าบลขุนแก้ว 
ร่วมกันปล่อยปลาตามโครงการอนุรักษ์สัตว์น�้าและธรรมชาติบริเวณหน้าวัดประชานารถ 
เพื่อสร้างแหล่งอาหารทางธรรมชาติให้กับชุมชนลุ่มน�้านครชัยศรีวันที่ 23 มีนาคม 2554

Indorama Lopburi celebrated the Indian 
festival of colours 'HOLI' on the factory lawn 
March 20, 2011. There was lot of colour and 
vibrancy and all families had a good time.

อินโดรามา ลพบุรีจัดงาน Indian festival of  
colours 'HOLI' ที่บริเวณสนามหญ้าในโรงงาน เมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2554 ซึ่งในงานเต็มไปด้วยสีสัน 
และเป็นเวลาที่ดีของครอบครัวพนักงานที่เข้าร่วมงาน
ในวันนั้น

IPI (Rayong) volunteer staff grow 
the trees in the mangrove forest in  
order to increase the green and concern  
environment problem on February 12, 2011. 
 พนักงานอาสาสมัครจากบริษัท อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ (ระยอง) เข้าร่วมปลูก
ต้นไม้ที่ป่าชายเลนเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธุ์ 2554 
เพือ่เป็นเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวและใส่ใจเรือ่งสิง่แวดล้อม
ในจังหวัด

Mr. Ravi Shankar Head of QC HOD 
Department from IPI (Rayong) take a led 
with their staff to clean the beach at Tambon 
Pak Nam on February 12, 2011.

วันที่ 12 กุมภาพันธุ์ 2554 คุณราวิ ชันการ์ 
หัวหน้าแผนก QC HOD บริษัท อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ (มหาชน) จังหวัดระยอง
น�าทีมพนักงานเก็บท�าความสะอาดชายหาดที่ต�าบล
ปากน�้าจังหวัดระยอง

Mr. Somdej Chaisurin the representative from IPI (Rayong) donated sewing machine 
to Mr. Pairoj Suwanvichit head of Nongnumyen community (3rd right) in order to support 
people earnings on February 21, 2011.

คุณสมเดช ไชยสุรินทร์ ตัวแทนบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด (มหาชน) จังหวัด
ระยอง ได้มอบจักรเย็บผ้าแก่คุณไพโรจน์ สุวรรณวิจิตร ประธานชุมชนหนองน�้าเย็น (คนที่ 3 จากขวามือ) 
เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนหนองน�้าเย็น

Mr. Ramesh Narsinghpura representing IVL (left) donated 500,000 Baht for 
the campaign "Together we Share" for tsunami and earth quake victims in Japan. 
Dr. Vichit Surapongchai, Chairman of Executive Committee (right) represented 
SCB to receive the money on March 24, 2011

วันที่ 24 มีนาคม 2554 นายราเมซ นาซิงบุระ (ซ้ายมือ) ตัวแทน อินโดรามา เวนเจอร์ส 
ร่วมบริจาคเงิน 500,000 บาท ในโครงการ "Together we share" แด่ผู้ประสบภัยพิบัติจาก
แผ่นดินไหวและซึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมี ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย (ขวามือ) กรรมการผู้จัดการ 
จากธนาคารไทยพาณิชย์เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค
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A representative from TPT Petrochemicals Mr. Kerdpong Kerdyoo, GA manager 
(2nd from right) donated money to Mrs. Montha Pranutnorraparn, Governor of the 
Industrial Estate Authority of Thailand (3rd from right) who was the Chairman of the 
Islamic ceremony to support scholarships and reconstruct a Mosque for the Islamic 
community on April 1, 2011.

วันที่ 1 เมษายน 2554 คุณเกิดพงศ์ เกิดอยู่ ผู้จัดการแผนกกิจการโรงงานเป็นตัวแทนมอบเงินให้
กบันางมณฑา ประณทุนรพาล ผูว่้าการการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึง่เป็นประธานในพธิหีา
รายได้เพื่อมอบทุนการศึกษาและซ่อมศาสนสถานของชุมชนอิสลาม ณ ชุมชนอิสลาม

Mr. Markandey Shukla, Vice President 
Commercial (5th right) of IPI (Rayong)  
welcomed Mr. Thawil Phothibuathong, Map Ta 
Phut Mayor (4th right) and team on March 
25, 2011

คุณมาร์คานเดย์ ชูกล้า ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์
บรษิทั อนิโดรามา โพลเีอสเตอร์ อนิดสัตรีส์้ (ระยอง) 
ให้การต้อนรับคุณถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรี
เมืองมาบตาพุดและคณะเข้าเยื่ยมชมโรงงาน เมื่อวัน
ที่ 25 มีนาคม 2554

IPI (Rayong) welcomed students from 
Jaipuria Institute of Management India with 
specialization in MBA on 25 March, 2011

อนิโดรามา โพลเีอสเตอร์ อนิดสัตรีส์้ ระยอง
ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Jaipuria 
Institute of Management India with 
specialization in MBA ทีเ่ข้าเยีย่มชมโรงงาน
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554

On 31 March, 2011 Mr. Kerdpong Kerdyoo 
(3rd lef t) , GA Manager represented TPT 
Petrochemicals Plc. donate money to Fr. Peter 
Khakhawi Sengcharoen (4th left), Director of the 
Camillain Social Center to supported the lunch 
program for HIV/AIDs people that located at 
Huaypong, Rayong

วันที่ 31 มีนาคม 2554 คุณเกิดพงศ์ เกิดอยู่ ผู้จัดการแผนกธุรการโรงงาน เป็นตัวแทน บมจ. พีทีพี 
ปิโตรเคมิคอลส์ มอบเงินให้กับบาทหลวงภควี เส็งเจริญ ผู้อ�านวยการคามิลเลียน โซเชียลเซนเตอร์ ระยอง 
(ศนูย์ช่วยเหลอืผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส์) เพือ่สนบัสนนุโครงการอาหารกลางวนั ต�าบลห้วยโป่ง จงัหวดัระยอง

Head office Bangkok held the 2nd 
Breast Cancer session for Indian’s wives on  
February 24 2011.

ส�านักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ จัดอบรมเรื่อง
มะเรง็เต้านมให้แก่ภรรยาของพนกังานชาวอนิเดยี
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554

Mr. Ashok Arora from IPI Rayong and Ms. Prapai Palakawong Na Ayuthaya from IPI(Nakhon 
Pathom) joined the CSR-DIW Signing ceremony at Grand Four Wings Hotel Bangkok on 
April 20-21, 2011. 

คุณอโศก อโรร่า จากโรงงาน อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ ระยอง และ คุณประไพ ปาลกะวงศ์ 
ณ อยุธยา จากโรงงานนครปฐมเข้าร่วมพิธีเซ็นสัญญาลงนามบันทึกตกลงการฝึกอบรมปฏิบัติการความรับผิด
ชอบต่อสังคมที่โรงแรมโฟร์วิงค์กรุงเทพ เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2554

April 13-15, 2011 is the period of the Songkran Festival management IPI (Rayong) and 
employees enjoy a Thai ceremony and water splashing.

ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2554 เป็นช่วงเทศกาลงานสงกรานต์ ซึ่งเป็นปีใหม่ของไทย ผู้บริหารและ
พนักงาน IPI ระยองต่างสนุกสนานกับประเพณีไทยและการเล่นน�้า

On May 3, 2011 Arteva Specialties, received a “Clean Industry Certificate” 
from the Federal Attorney for Environmental Protection (PROFEPA), for industries 
which fully meet and exceed the commitments derived from the environmental audits. 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 บริษัท Arteva Specialties, ได้รับประกาศนียบัตรจากสภา
ทนายความการปกป้องด้านสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นบริษัทมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและให้
ความร่วมมือแก่ชุมชนเป็นอย่างดีจากการตรวจสอบของกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม

A representative from Arteva Specialties 
visited H.E. Suvat Chirapant,Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary of Thailand 
to the United Mexican States in the occasion 
of the Songkran Festival.

ตัวแทนจากบริษัท Arteva เข ้าพบ พณ 
เอกอัครราชทูตไทย ประจ�ากรุงเม็กซิโก นายสุวัฒน์ 
จิราพันธ์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ สถานทูต
ไทยประจ�าประเทศแม็กซิโก
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Dear Reader....

Welcome back to “Art Imagine.” We hope that those of 
you living in countries where the weather is rather cold take 
good care of your health.

This time we arranged the painting contest at Wat Koh 
School (Krim-Kumphon) in the topic “Beautiful World by our 
hands” This time we wanted to see young students share 
their ideas on how to make the world more livable. Some of 
the students had very different idea. So, are we ready to see 
these young artists’ pictures? Let’s take a look!

Thanks to Mr. Jarean Maruang, the Director of Wat Koh 
School (Krim-Kumphon) and teachers who gave us a warm 
welcome and provided  facilities.

Contact : Wat Koh School (Krim-Kumphon) Moo 1,  
Tambon Nong Ta-Phan, Amphur Ban Khai, Rayong 21120 
Tel: 038 875218

ART IMAGINE
ศิลปินน้อย

สวัสดีท่านผู้อ่าน…

กลับมาพบกันอีกครั้ง ท่ามกลางฤดูที่แปรปรวน สภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว อาจท�าให้ท่านผู้อ่านที่รักบางท่านตั้งรับไม่ทัน
เป็นเหตใุห้ต้องเจบ็ป่วยกนับ้างไม่มากกน้็อย อย่างไรกต็ามอย่าลมืดแูลสขุภาพ
ร่างกายให้แขง็แรงพร้อมรบักบัความเปลีย่นแปลงทางธรรมชาต ิทีน่บัวนัเริม่จะ
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยนะครับ

ส�าหรบักจิกรรมศลิปินน้อยในครัง้นี ้พวกเรามโีอกาสได้จดักจิกรรมให้กบั
น้องๆโรงเรยีนวนัเกาะ (กริม่ก�าพล) น้องๆ วยัสดใสทีพ่ร้อมอวดฝีมอืการวาด
รปูระบายสใีห้พวกเราได้ชืน่ชม และน�ามาให้ท่านผูอ่้านได้เหน็ถงึความสามารถ
ของน้องๆพร้อมๆกนัใน The Beacon ฉบบันี ้ภายใต้โจทย์ “โลกสวยด้วย
มอืเรา” นอกจากจะได้เหน็น้องๆ แสดงทกัษะการวาดรปูระบายสแีล้ว ยงั
ถอืเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆได้รวบรวมความคดิทีจ่ะช่วยให้โลกใบนี้
กลับมาสวยงามอีกครั้ง ด้วยวิธีที่แตกต่างกันไป ซึ่งเห็นผลงานของน้อง
กันแล้ว ผมถึงกับอึ้งในความคิดที่เกินเด็กและน่าชื่นชมจริงๆครับ

กจิกรรมในครัง้นีจ้ะส�าเรจ็ไม่ได้ ถ้าหากไม่ได้รบัความอนเุคราะห์เป็นอย่าง
ดจีากท่านผูอ้�านวยการโรงเรยีนวดัเกาะ (กริม่ก�าพล) นายเจรญิ มาเรอืง และ
คณะครูอาจารย์ที่ให้การต้อนรับและดูแลทีมงานเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ครับ

ติดต่อ โรงเรียนวัดเกาะ (กริ่มก�าพล) หมู่1 ต�าบลหนองตะพาน อ�าเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ 038 875218

2 ด.ญ. สาธินี  สุนทรสวัสด์ิ

Art Imagine
ศิลปินน้อย

19



EHS Explorer

There is no such thing as a “small” leak!
Don’t let a small leak… become a BIG leak!

Don’t let a small leak…… become a BIG leak!

The pictures show how rapidly a small water leak at a   
construction site became a large and catastrophic leak. The pictures 
were taken just a few minutes apart! This incident reminds us 
in the process industries that it is important to report and repair 
any leaks that we detect in piping or other equipment. All leaks, 
no matter how small, are potentially dangerous. Leaks of toxic, 
combustible, or flammable materials usually

have higher risks, but, as shown in the pictures, a leak of 
any material can be dangerous. A small leak of a very toxic 
material can be immediately dangerous, and a small leak of a 
flammable or less toxic material may grow rapidly, and become 
large enough that it is a major fire, explosion, or health hazard.

What can you do?

 Immediately report any leak that you observe in the 
course of your work. Signs of a leak include puddles, drips, 
discolored paint or insulation, and unusual odors. Follow up to 
make sure that the leak is repaired in a timely manner.

 Identify leaking material and follow your plant  
procedures to ensure safety until the leak can be repaired. 
Some examples: confine or absorb the leaking material, drain 
it to a safe place, set up warning signs or barricades to 
warn people of the hazard and keep them away, make sure 
that ignition sources are eliminated if the leaking material is 
flammable or combustible. Your plant emergency and leak 
procedures will include specific actions appropriate for the 
materials in your plant.

 Recognize that it may take time to prepare the plant 
for maintenance to repair the leak – pipes or vessels may 
have to be emptied, equipment may have to be shut down, 
equipment may have to be isolated from the area where work 
is to be done. Monitor the leak from a safe location until it 
can be repaired, so appropriate actions can be taken if the 
leak increases in size.

 When monitoring or inspecting equipment normally 
hidden from view (for example, covered by insulation), look 
for evidence of leaks and report your observations so repairs 
can be made.

จะไม่มีรอยรั่วหรือรูรั่วขนาดเล็กที่เราไม่สนใจ!
อย่านิ่งเฉยต่อรูรั่วเล็กๆ… เพราะจะกลายเป็นการรั่วขนาดใหญ่ได้!
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ที่มา : http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx

There is no such thing as a “small” leak!
Don’t let a small leak… become a BIG leak!

จะไม่มีรอยรั่วหรือรูรั่วขนาดเล็กที่เราไม่สนใจ!

อย่านิง่เฉยต่อรรูัว่เลก็ๆ… เพราะจะกลายเป็นการรัว่ขนาดใหญ่ได้! 
ดงัรปูทีแ่สดงถงึงานก่อสร้างทีม่จีดุน�า้รัว่ซมึพยีงเลก็น้อยได้ขยายใหญ่
ขึน้อย่างรวดเรว็ จนกระทัง่เกดิความหายนะขึน้เพยีงไม่กีน่าทหีลงัจาก
เกิดรอยรั่วเพียงเล็กน้อย!

เหตุการณ์นี้ เป ็นเครื่องเตือนใจ ว ่ากระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมนั้น เมื่อพบรอยรั่วตามท่อหรืออุปกรณ์ใดๆ แม้เพียง
เลก็น้อยกจ็ะต้องรายงานให้ทราบและท�าการซ่อมทนัท ีขอให้ตระหนกั
เสมอว่า รอยรั่วนั้น ไม่ว่ามีขนาดเล็กเพียงใดก็เป็นอันตรายได้ทั้งนั้น 
การรั่วของสารพิษ สารติดไฟได้หรือสารไวไฟ ซึ่งโดยปกติก็มีความ
เสี่ยงสูงกว่าอยู่แล้ว แต่การรั่วไหลของสารใดๆ (ดังรูปที่แสดง) ก็
เป็นอันตรายได้ รอยรั่วเพียงเล็กน้อยของภาชนะบรรจุสารพิษจะก่อ
อนัตรายทนัทแีละการรัว่ไหลเพยีงเลก็น้อยของสารไวไฟหรอืสารทีเ่ป็น
พษิต�า่อาจกลายเป็นอนัตรายทีม่ากขึน้อย่างรวดเรว็ จนกระทัง่เกดิการ
ระเบิดหรือไฟไหม้หรืออันตรายต่อสุขภาพ ถ้าไม่หยุดการรั่วไหลนั้น

เราสามารถท�าอะไรได้ ?

 รายงานทันทีเมื่อพบรอยรั่วหรือจุดรั่ว เช่น พบการรั่วซึม 
รอยหยด สลีอกหรอืมรีอยบนฉนวนหรอืได้กลิน่สารนัน้ จะต้องมัน่ใจ
ว่าจุดรั่วนั้นได้มีการซ่อมแซมตามก�าหนดเวลา

 พิสูจน์แยกแยะสารที่รั่วไหลและปฏิบัติตามวิธีการเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในโรงงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสารที่รั่วไหลถูกควบคุม 
ไม่ก่ออันตรายและรอยรั่วถูกซ่อมแซม เช่น จุดรั่วได้ถูกจ�ากัดขอบเขต
หรือสารที่รั่วได้ถูกดูดซับ แล้วจึงระบายสารที่รั่วลงในที่ที่ปลอดภัย มี
การติดป้ายเตือนหรือกั้นบริเวณเป็นการเตือนว่ามีอันตราย ให้อยู่ห่าง
จากบริเวณนั้น เป็นต้น ถ้าเป็นการรั่วไหลของสารไวไฟ ต้องมั่นใจว่า
ไม่มีประกายไฟในบริเวณนั้น โรงงานควรจะมีแผนฉุกเฉินในกรณีเกิด
การรัว่ไหลของสารอนัตราย และระบวุธิปีฏบิตัเิฉพาะส�าหรบัสารทีใ่ช้ใน
โรงงานของท่าน 

 ต้องตระหนักว่าอาจต้องใช้เวลาในการเตรียมการก่อน
ซ่อมแซมรอยรั่ว ถ้าเป็นท่อหรือถังอาจจะต้องท�าให้ท่อหรือถังนั้นว่าง
เปล่าก่อนการซ่อม อุปกรณ์บางอย่างอาจจะต้องหยุดเดินเครื่องก่อนจึง
จะซ่อมได้ อุปกรณ์บางอย่างต้องถูกปิดกั้นเพื่อแยกออกจากระบบก่อน
ทีจ่ะเริม่ท�าการซ่อม ควรสงัเกตการรัว่จากบรเิวณทีป่ลอดภยั จนกว่าจดุ
รัว่จะสามารถซ่อมได้ แต่ถ้าจดุรัว่หรอืรอยรัว่มขีนาดใหญ่ขึน้ จะต้องรบี
ท�าการแก้ไขทันที่

 ในการตรวจสอบอปุกรณ์ทีป่กตถิกูปิดไว้ เช่น มฉีนวนหุม้อยู่ 
ให้มองหาสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดจากการรั่วไหลและรายงานสิ่งผิดปกติที่
พบเพื่อจะได้ท�าการซ่อมแซม

จะไม่มีรอยรั่วหรือรูรั่วขนาดเล็กที่เราไม่สนใจ!
อย่านิ่งเฉยต่อรูรั่วเล็กๆ… เพราะจะกลายเป็นการรั่วขนาดใหญ่ได้!
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HR-Knowledge Sharing

Today we shall discuss Coaching Technique, 
that is how a manager or supervisor can foster 
colleagues or subordinates skill development. 

First, we should understand the meaning of 
“Coaching” and the benefit of Coaching.

Coaching is an activity through which a 
manager works with subordinates to foster skill 
development, impart knowledge, counseling,  
supporting and inculcating values and behaviors 
that will help them achieve organization goals and 
prepare them for more challenging assignments. 

Why coach?

The answer is that effective coaching will 
actually make your job easier and enhance your 
career. Coaching is a tool for managers to  
manage, drive team and achieve goals.

Purpose of Coaching

Coaching is an interactive process through 
which Managers and Supervisors aim to 
accomplish one of two things: (1) to solve 
performance problems or (2) develop employee 
skills and capabilities.

Coaching can help to increase productivity, 
make subordinates more promotable, and improve 
retention. Fostering a positive work culture, good 
coaching produces greater job satisfaction and 
higher motivation. It may also improve your 
working relationship with subordinates, making 
your job as manager much easier.

Performance appraisal often reveals opportuni-
ties for coaching. 

4 Coaching Step

Coaching is generally accomplished through 
a four step process of observation, dis-
cussion, active coaching, and follow-up  
that monitors progress.

Preparation will make your 
coaching more effective. 

 Begin with Observation 
for Performance Gaps and 
Skill Deficiencies. A performance 
gap is the difference between a  

s u b o r d i n a t e ’ s  c u r r e n t  
performance and what is 

required by the job. Both 
performance gaps and 
skill deficiencies can 
be corrected through 

coaching.
Listening carefully is 

another element of preparation. Just as you watch 
for problems, listen for signals that your help 
and intervention is needed. These signals are not 
always obvious or direct, as in these examples:-

“Perhaps Julie should do this job. She’s 
very good at it.” This may be a signal that 
the person lacks confidence or lacks a particular 
skill to do that job.

“Thanks for telling me about the job in the 
integration of the customer service department, 
but I’m not interested.” Why isn’t this person 
interested in applying for a job that you view as 
a career advance? Is he genuinely not interested 
or is there another, hidden, reason? Perhaps he 
feels ill-prepared to take on greater responsibilities.

Don’t always accept statements at face value. 
Instead, look behind them. The subordinates in 
these examples may be asking for help, but in 
indirect ways.

So take the initiative by asking, “Which part 
of your job is giving you the most trouble?” 
Then listen carefully to the response. Approach 
the same issue from a different angle, if possible, 
with a different question: “If a new person stepped 
into your job, what would that person have the 
most trouble doing well?” Again, listen carefully. 

Once you recognize that an employee has 
a definable problem, ask yourself “Will coaching 
improve this situation?” Coaching takes time and 
energy. So pick only those coaching opportunities 
where you can truly make a difference. Some 
habits and behaviors are so engrained that they 
are not changeable through coaching.

Because coaching involves both you and 
yours subordinate, both should prepare. One 
of the best ways of doing this is to have that 
person appraise his or her work performance. 
Self-appraisal by the employee has two benefits. 
It gets the person involved in the coaching 
experience, and it gives the manager a different 
perspective on the subordinate’s work and any 
related problems.

 Discuss Your Observations

Once you are prepared, enter into dialogue 
with the employee about what you’ve observed. 
As you do so, stick to observations of actual 
behavior instead of your suppositions about 
personal motives. For example, your coaching 
might focus on:

 A gap between an employee’s current 
technical skills and the skills he/she will need to 
move into a higher-level job-versus “You’re not 
up to the job.”

 Create a dialogue with your subordinate 
about behavior you’ve observed.

 Don’t be an amateur psychologist. One 
reason for dealing with behaviors instead of  
personal attitude or motive is that behaviors can 
be documented with a high level of certainty;  
attitude cannot. What people do is more important 
than why they do it.

 Interactive, back-and-forth dialogue will 
bring you and your subordinate closer to the 
truth about performance problems or skill gaps.

 Use an open-ended question such as “How 
do you feel about your current progress?” to 
generate participation and idea sharing.
Listen for the Emotions behind the Words

As a coach, detecting the emotions behind 
the words may be your most important, but most  
difficult, challenge. Those emotions are an important 
clue to the kind of support the person needs 
from you. The support may take the form of:

 Positive “strokes” that build up the person’s 
self-confidence.

“Ralene, you have the best intuitive sense of 
good design in our entire department. If anyone 
can learn to do this, you can.”

 Guarantees that reduce the person's fear 
of failure.

“I think you should try this. Yes, it’s risky, 
but if it doesn’t work you’ll always have a  
position on my team.”

Tip : Create a Partnership Spirit
A sense of partnership in meeting the goals of 

the unit is important whenever you are reviewing 
an employees’ performance. So, try to get that 
person to think about and talk about those goals 
and her role in achieving them.

Note : There are two more steps of 
coaching, Active Coaching and Follow-up, but 
we have run out of space. Please follow in 
the next issue.

Reference : Harvard Business Essentials ; 
"Coaching and Mentoring"

Achieve Higher Performance
by "Coachiing"
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การสอนงาน
ฉบับนี้ ม�เรียนรู้เทคนิคในก�รสอนง�น ที่ 

ผู้จัดก�ร หรือ หัวหน้�ง�น จะมีส่วนช่วยในก�ร
พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นของผู้ร่วม
ง�น หรือ ผู้ใต้บังคับบัญช� ได้อย่�งไร

ก่อนอื่นท�าความเข้าใจความหมายของค�าว่า  
“สอนง�น” และประโยชน์ของการสอนงานกนัก่อน

ก�รสอนง�น (Coaching) คอืการทีผู่จ้ดัการ 
หรือ หัวหน้างาน ช่วยให้พนักงานพัฒนาขีดความ
สามารถในการท�างาน การสอนงานไม่ได้หมาย
ถึงสาระของการสอน หรือบอกถึงวิธีการท�างาน
เท่านั้น แต่หมายรวมถึงการแบ่งปันความรู้ การให้
ค�าปรึกษา การสนับสนุน การปลูกฝังค่านิยม และ
พัฒนาพฤติกรรมในการท�างาน เพื่อที่จะช่วยให้ผู้
ใต้บังคับบัญชาประสบความส�าเร็จในการท�างาน
ตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
ในการที่จะได้รับมอบหมายให้ท�างานที่มีความ
ท้าทายมากขึ้น
ทำ�ไมต้องมีก�รสอนง�น ?

ค�าตอบก็คือ การสอนงานที่มีประสิทธิผล จะ
ช่วยให้ท่านประสบผลส�าเรจ็ในการท�างานได้ง่ายขึน้ 
และท�าให้มโีอกาสเตบิโตในหน้าทีก่ารงาน การสอน
งานจึงเป็นวิธีหนึ่งในการบริหาร ที่ผู้บังคับบัญชา 
น�าไปใช้ในการบริหารงาน ให้เกิดประโยชน์ และ
ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ก�รสอนง�น

การสอนงาน เป็นกระบวนการสื่อสัมพันธ์ 
ระหว่างผู้จัดการ และหัวหน้างาน เพื่อช่วยท�าให้
เกิดผลส�าเร็จ อย่างน้อย 1 ใน 2 สิ่งต่อไปนี้ (1) 
เพื่อแก้ไขปัญหาการท�างาน (2) พัฒนาทักษะและ
ความสามารถของพนักงาน

การสอนงาน สามารถช่วยเพิ่มผลผลิต ช่วย
ท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับโอกาสการเลื่อนระดับ
หรือปรับต�าแหน่ง ช่วยรักษาพนักงาน ช่วยสร้าง
วัฒนธรรมการท�างานเชิงบวก การสอนงานที่ดีจะ
ช่วยให้ผลผลติดยีิง่ขึน้ รวมถงึสร้างความพงึพอใจ
ในการท�างานและเป็นการกระตุน้ทีด่อีกีด้วย อกีทัง้
ยังช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ในการท�างานร่วมกัน
ของคุณกับผู้ใต้บังคับบัญชา และช่วยให้งานของ
ผู้จัดการง่ายยิ่งขึ้น

การประเมนิผลงาน เป็นการเปิดโอกาสส�าหรบั
การสอนงานเสมอ
กระบวนก�รสอนง�น 4 ขั้นตอน

การสอนงาน คือ การท�างานให้ส�าเร็จด้วย 4 
ล�าดบัขัน้ตอน คอื การเฝ้าสงัเกต, การสนทนา, การ
สอนงานจริง และการติดตามประเมินผล
ก�รเตรียมก�รที่ดีจะช่วยให้ก�รสอนง�นประสบ
ผลสำ�เร็จยิ่งขึ้น

 เริ่มต้นด้วยก�รสังเกตช่องว่างระหว่างผล
ของการท�างาน กบัทกัษะทีต้่องใช้ในการปฏบิตังิาน 
ช่องว่างของการท�างานคือ ความแตกต่างระหว่าง
ผลของการท�างานในปัจจุบันของผู้ใต้บังคับบัญชา 
และหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่พึงปฏิบัติ ซึ่ง
ทั้งหมดนี้สามารถท�าให้สอดคล้องตรงกันได้ด้วย
การสอนงาน 

การรบัฟังอย่างระมดัระวงั คอือกีองค์ประกอบ

ที่ต้องเตรียมการ เพียงแค่คุณมองเห็นปัญหาและ
รบัฟังเพือ่หาสญัญาณทีบ่่งบอกว่าต้องการความช่วย
เหลือ และการเข้ามามีบทบาทของคุณก�าลังเป็นที่
ต้องการ สญัญาณเหล่านีม้กัจะไม่ชดัเจนสม�่าเสมอ
หรอืโดยตรงมากนกั ดงัตวัอย่างต่อไปนี้

“บ�งทจีลูีค่วรต้องทำ�ง�นนี ้ เธอเป็นคนทีเ่ก่ง
เรือ่งนีม้�ก”

– นี่อาจเป็นสัญญาณว่าบุคคลผู้นี้ขาดความ
มัน่ใจในตวัเองหรอืขาดทกัษะเฉพาะงานกเ็ป็นได้ ใน
การท�างานทีไ่ด้รบัมอบหมายนัน้

“ขอบคณุ ทีค่ณุบอกฉนัเกีย่วกบัง�นทีจ่ะควบ
รวมหน่วยง�นบรกิ�รลกูค้� แต่ฉนัไม่สนใจ”

– ท�าไมบคุคลผูน้ีจ้งึไม่สนใจทีจ่ะสมคัรเข้าร่วม
ท�างานที่มีความรับผิดชอบ และมีความก้าวหน้าที่
อาจจะดขีึน้กว่าเดมิ? เขาไม่สนใจอย่างแท้จรงิ หรอื
มเีหตผุลอืน่ซ่อนเร้นอยู?่ บางทเีขาอาจรูส้กึไม่ดทีีจ่ะ
ต้องรบัผดิชอบสงูขึน้กเ็ป็นได้

อย่าหลงเชือ่กบัสิง่ทีเ่หน็เสมอไป อาจต้องมอง
ให้ลึกลงไป ซึ่งบางทีผู้ใต้บังคับบัญชาในตัวอย่าง
นี้อาจจะต้องการความช่วยเหลือ แต่วิธีบอกความ
ต้องการเป็นแบบทางอ้อมกเ็ป็นได้ ดงันัน้ ควรเริม่
ต้นด้วยการสอบถามว่า “ส่วนไหนของงานของคณุที่
ท�าให้คณุตดิขดัทีส่ดุ?” จากนัน้ฟังการโต้กลบัอย่าง
ระมดัระวงั ถ้าเป็นไปได้ให้ถามค�าถามทีต่่างกนัออก
ไป ในประเดน็เดยีวกนัจากมมุตรงกนัข้าม เช่น “ถ้า
มคีนใหม่ก้าวเข้ามาในงานของคณุ อะไรทีบ่คุคลผู้
นั้นจะติดขัดที่สุดที่จะท�าให้งานนี้ออกมาดี” ย�้าอีก
ครัง้ จงฟังอย่างระมดัระวงั

เมื่อคุณตระหนักว่าพนักงานผู้นั้นมีปัญหาที่
สามารถระบุและอธิบายออกมาได้ ถามตัวคุณเอง 
“การสอนงานจะช่วยปรบัปรงุสถานการณ์นีไ้ด้ไหม?” 
การสอนงานใช้ทัง้เวลาและพลงังาน จงึควรเลอืกใช้
วธิสีอนงาน ในกรณทีีส่ามารถเปิดโอกาสให้คณุสร้าง
ความเปลีย่นแปลงได้อย่างแท้จรงิ ลกัษณะนสิยัและ
พฤตกิรรมบางอย่างกไ็ม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ด้วย
การสอนงาน เพราะว่าการสอนงานต้องเกีย่วข้องทัง้
คณุและผูใ้ต้บงัคบับญัชา ซึง่ควรต้องมกีารเตรยีม
การ หนึง่ในทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุของการท�างานนีก้ค็อื
ท�าให้บุคคลผู้นั้นประเมินการท�างานของตน การ
ประเมนิตนเองของพนกังานจะให้ผลสองอย่าง หนึง่
คอืให้เขาได้มส่ีวนร่วมในประสบการณ์การสอนงาน 
และสองให้ผู้จัดการได้เห็นมุมมองที่แตกต่างออก
ไปจากการท�างานและปัญหาอืน่ทีเ่กีย่วข้องของผูใ้ต้
บงัคบับญัชา 
 ก�รสนทน�เรือ่งก�รเฝ้�สงัเกตก�รณ์ของคณุ
เมือ่คณุได้เตรยีมการแล้ว ต่อไปเป็นการสนทนา

กบัพนกังานเกีย่วกบัประเดน็ทีค่ณุสงัเกตพบ ถ้าคณุ
ท�าได้อย่างนัน้แล้ว ถอืว่าเป็นการสงัเกตดพูฤตกิรรม
ที่แท้จริง แทนที่จะเพียงแค่ตั้งสมมติฐานของคุณ
เกีย่วกบัแรงจงูใจส่วนบคุคล ตวัอย่างการสอนงาน
ของคณุควรมุง่ประเดน็ไปที่

 ช่องว่างระหว่างทักษะหรือความสามารถ
ทางเทคนิคของการท�างานของพนักงานในปัจจุบัน 
เปรยีบเทยีบกบัทกัษะทีเ่ขาต้องม ีหากจะเลือ่นให้เขา
ท�างานในระดบังานทีส่งูขึน้ 

 สร้างบทสนทนากบัผูใ้ต้บงัคบับญัชาของคณุ 
เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีค่ณุสงัเกตได้

 อย่าท�าตวัเป็นนกัจติวทิยาทีไ่ม่มทีกัษะ เหตผุล
หนึง่ทีแ่นะน�าว่าควรจดัการกบัพฤตกิรรม แทนทีจ่ะ
เป็นเรือ่งทศันคตหิรอืแรงจงูใจ กเ็พราะว่าพฤตกิรรม
นั้นสามารถท�าเป็นหลักฐานหรือเอกสารที่ให้ความ
แน่นอนกว่า แต่ส�าหรบัทศันคตนิัน้ไม่ได้อยูใ่นรปูของ
เอกสาร “อะไร” ทีบ่คุคลกระท�า หรอื ปฏบิตั ิส�าคญั
ยิง่กว่า “ท�าไม” เขาจงึกระท�า

 การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
พูดคุยกัน จะทำ�ให้คุณและผู้ใต้บังคับบัญช�มี
คว�มใกล้ชดิกนัจนส�ม�รถทร�บคว�มจรงิเกีย่วกบั
ปัญห�ท�งก�รปฏบิตังิ�น หรอื ช่องว่�งของทกัษะที่
ต้องการใช้ในการท�างาน

 ใช้ค�าถามปลายเปิด เช่น “คณุรูส้กึอย่างไร
เกี่ยวกับความก้าวหน้าของคุณในปัจจุบัน?” เพื่อ
สร้างความมส่ีวนร่วมและการแบ่งปันความคดิต่อกนั
ก�รรบัฟังเพือ่รบัรูอ้�รมณ์เบือ้งหลงัคำ�พดู

ในการเป็นผู ้สอนงานนั้น การที่ต้องค้นหา
อารมณ์ซึ่งอยู่เบื้องหลังค�าพูดอาจเป็นสิ่งที่ส�าคัญ
ทีส่ดุของคณุ แต่กจ็ะเป็นสิง่ทีย่ากและท้าทายทีส่ดุ
ด้วยเช่นกนั อารมณ์เหล่านัน้เป็นสิง่ส�าคญัยิง่ทีจ่ะใช้
สนบัสนนุความต้องการของเขาเหล่านัน้จากคณุ การ
สนบัสนนุควรสร้างขึน้โดย

 การชมเชยในทางบวก จะช่วยท�าให้บคุคล
นั้นมีความมั่นใจในตัวเอง “ราเลน คุณเป็นผู้ที่มี 
สญัชาตญิาณในการออกแบบทีด่ทีีส่ดุในหน่วยงาน
ของเรา ถ้าคนอื่นสามารถเรียนรู้ที่จะท�าได้ คุณก็
สามารถท�าได้เช่นเดยีวกนั”

 การรับประกัน ซึ่งจะช่วยลดความกังวลว่า
จะล้มเหลว 

“ฉนัคดิว่าคณุควรทีจ่ะลองพยายามดกู่อน ใช่
แล้วล่ะ มนัเป็นการเสีย่ง แต่ถ้าท�าแล้วไม่ส�าเรจ็ คณุ
กย็งัคงมตี�าแหน่งอยูใ่นทมีของฉนั”

ข้อคดิ : ให้สร้างความรูส้กึของการมส่ีวนร่วม
การสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในการ

บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานมีความส�าคัญอย่าง
ยิง่ เมือ่ไรกต็ามทีค่ณุมกีารทบทวนการท�างานของ
พนกังาน ดงันัน้ คณุควรพยายามให้บคุคลคดิและ
พดูเกีย่วกบัเป้าหมายในการท�างานและบทบาทของ
พวกเขาในการท�าให้งานนัน้ให้สมัฤทธิผ์ล

หมายเหต ุ : ยงัมอีกีสองขัน้ตอนหลกัในการ
สอนงานคือ การสอนงานจริง และการติดตาม
ประเมนิผล แต่เนือ้ทีใ่นฉบบันีม้ไีม่พอ จงึขอให้
ตดิตามต่อในฉบบัหน้า
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or Yash Awasthi, Vice President of Operations 
at AlphaPet in Decatur, Alabama, April 27, 
2011 started out looking like it would be a 
bad day. He was not to realize till the evening 
just how a bad day could turn into over a 
week of calamity. We asked him to write about 
his experience.

It was a day of tornado warnings: 141 warnings, 
one after the other. The weathermen had predicted 
damaging winds throughout the day. The first siren 
went off at 10:00 am and all of us evacuated the 
plant and gathered at the designated spot next to 
the break room. After a while, we received the 
all clear signal and went back to our work areas. 
At 11:15 am I got a grim forecast of what was 
about to happen. One of the DCS operators was 
watching the rooftop security camera and spotted 
a twister north of us and alerted everybody of 
the impending danger. We began to hear about 
the tornados on the radio. Normally, we would 
have waited for the siren, but as I looked out of 
my window and saw the menacing dark clouds, 
I ordered everyone in the trailer to rush to the 
evacuation site. It was almost too late.

Gas cylinders came flying toward us as we 
made a sprint for the Utility building. Everyone 
made it to shelter without injury. Heavy rain and 
golf ball-sized hail hammered the building. The 
storm passed and during the calm weathermen 
announced that even more powerful storms were 
expected in the afternoon. The schools announced 
that they would dismiss early. It was then that 
we decided to send as many people home as 

we could to take care of their families as well as 
reduce the number of people on site. 

It was 4:15pm when the next big twister 
came our way after decimating three communities 
about five miles away. The tornado passed just 
northwest of the BP facility, about a mile from us, 
and badly damaged several companies across the 
road - literally demolishing everything in its path, 
including the 500KV power lines that supply much 
of the power to northern Alabama. Power failed 
immediately and we were left huddled inside the 
process building next to the break room in the 
dark. We held each other and prayed. 

It was at this point that we realized that 
nothing could be done to deal with the forces of 
nature. In total darkness, everyone had to sit for 
the next two hours as the storm whooped and 
whined outside relentlessly. Just after 7:00pm the 
weather subsided and it was safe for us to go 
outside. Portable generators were arranged to try 
and drain the polymer in the process lines but 
all the lines in the plant had frozen. In the early 
morning hours we realized this was going to be 
a lengthy and complex process. We decided to 
call everything off and wait for the resumption 
of power. The shift crew did an excellent job of 
making sure everybody was safe. 

The next day we made calls to the homes of 
all our employees to find out if they were okay. 
Fortunately, all employees and their immediate 
families were safe although some had lost some 
of their extended family members. Around 252 
people died in Alabama during those storms when 

F 21 tornados hit the state. Five employees suffered 
extensive damage to their homes, though there was 
no appreciable damage to AlphaPet. 

Frantically, we struggled to get generators on 
site to hasten the plant’s restart process. It was 
quite a scramble to locate large enough generators 
but our team did a great job in locating the type 
we needed. Our colleagues over at Starpet in 
North Carolina pitched in, to our eternal gratitude. 
Power was restored after a week and the start up 
activities commenced.

All around Alabama it was like living in the 
Stone Age once again. No power in over 650,000 
homes, no gasoline, no shops, no communications 
– yes, no internet, TV or phones - and limited 
water supply. Food in the refrigerator started spoiling. 
Everyone started having cook-outs in the evenings 
to use it all up.

Finally, power in our homes was restored 
after about 5 days.  As a humanitarian effort we 
have extended some financial support to employees 
who suffered damage to their homes and some  
support to the other employees who faced particular 
hardship. Food was arranged at the plant for the 
workers who were helping to restore things back 
to normal. Our PET CEO, Mr. Dilip Kumar Agarwal, 
flew in to speak with the shift crew on Sunday May 
8 and offer some comfort. His sincere empathy 
was felt by everyone. The BP Chemicals site next 
to us also offered excellent support throughout and 
we thank them for this gesture.
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ให้เขาได้กลับไปดูแลสมาชิกในครอบครัว และเพื่อลด
จ�านวนพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ให้น้อยลง

พายขุนาดมหมึาระลอกใหม่เคลือ่นตวัมาทางทีต่ัง้ของ
โรงงานในเวลา 16.15 น. หลงัจากทีท่�าลายชมุชน 3 แห่งซึง่
อยู่ห่างออกไปเพียง 5 ไมล์พังทลายไปในชั่วพริบตา พายุ
ทอร์นาโดลูกดังกล่าวพัดผ่านไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของโรงงานบีพี ที่อยู่ห่างจากโรงงานของเราเพียงหนึ่งไมล์
เท่านั้น แรงพายุหมุนท�าให้หลายบริษัทซึ่งตั้งอยู่ริมถนน
บริเวณนั้นได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง พายุรื้อถอน
ทุกอย่างที่ขวางหน้ารวมถึงสายไฟขนาด 500 กิโลโวลต์
ที่หล่อเลี้ยงกระแสไฟหลักให้ทางตอนเหนือของอลาบามา 
เหตุการณ์ดังกล่าวท�าให้ไฟฟ้าถูกตัดขาดลงในทันที พวก
เราถูกทิ้งให้กระจุกตัวภายใต้ความมืดในอาคารปฏิบัติ
การอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกคนได้แต่สวดภาวนาให้ทุก
อย่างผ่านไปได้ด้วยดี

ถึงตอนนี้ท�าให้เราตระหนักว่าไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดยั้ง
พลังจากธรรมชาติได้ ทุกคนต้องนั่งอยู่ที่เดิมท่ามกลาง
ความมืดสนิทเป็นเวลากว่าสองชั่วโมงโดยมีเสียงพายุดัง
สนั่นหวั่นไหวอยู่ภายนอกและไม่มีวี่แววว่าจะลดระดับ
ความรนุแรงลง กระทัง่เวลา 19.00 น. อากาศเริม่คลีค่ลาย
ดขีึน้และปลอดภยัส�าหรบัเราทีจ่ะออกไปจากอาคาร เครือ่ง
ส�ารองกระแสไฟฟ้าแบบชั่วคราวได้ถูกน�าออกมาใช้เพื่อ
ระบายโพลีเมอร์ที่อยู่ในสายการผลิตแต่กลับไม่ได้ผล
เนื่องจากสายการผลิตที่มีอยู่ไม่ท�างาน เรารู้ดีว่าการแก้ไข
เรื่องนี้จะต้องใช้เวลาและค่อนข้างซับซ้อน เราจึงตัดสิน
ใจหยุดทุกอย่างไว้และรอให้ไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ ผม
ขอยกย่องหัวหน้าพนักงานที่ทุ่มเทท�างานเพื่อให้มั่นใจว่า
พนักงานทุกคนของเราจะปลอดภัย

เช้าวันถัดมาเราท�าการโทรศัพท์ติดต่อไปยังบ้าน
พนักงานทุกคนเพื่อสอบถามให้แน่ใจว่าทุกคนปลอดภัย
ดี นับเป็นความโชคดีที่พนักงานและครอบครัวของพวก
เขาทกุคนปลอดภยัด ีแต่น่าเศร้าเมือ่ได้ทราบว่าบางคนต้อง
สูญเสียญาติพี่น้องไป ประชาชนในอลาบามาจ�านวน 252 
รายต้องพลชีพีให้กบัเหตกุารณ์พายทุอร์นาโดทีก่ระหน�า่ถงึ 
21 ลกูในครัง้นี ้ถงึแม้จะไม่มคีวามเสยีหายทีป่ระเมนิค่าได้
เกดิขึน้กบัโรงงานอลัฟ่า เพท็ แต่น่าสลดใจทีพ่นกังานของ

หมือนจะเป็นการเริ่มต้นวันที่ไม่ค่อยดีนักส�าหรับ
วันที่ 27 เมษายน 2554 ของคุณยาช อะวาสติ รอง
ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อัลฟ่า เพ็ท จ�ากัด ซึ่ง
ตั้งอยู่ที่เมือง Decatur รัฐอลาบามา แต่นั่นก็ไม่ได้
ท�าให้ท่านเอะใจอะไรกระทัง่เหตกุารณ์ในช่วงบ่ายของ
วันที่ท�าให้ท่านประจักษ์ว่า วาตภัยอันเลวร้ายน�ามาซึ่ง
ความพังพินาศตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งสัปดาห์ เรา
จึงขอให้ท่านถ่ายรอดเรื่องราวจากประสบการณ์ตรง
ของท่านในวันนั้นให้พวกเราได้ฟัง

การประกาศเตือนภัยครั้งแล้วครั้งเล่าถึง 141 ครั้ง
ท�าให้วันนั้นกลายเป็นวันแห่งการเตือนภัยทอร์นาโด 
พยากรณ์อากาศคาดการณ์ว่าจะมีพายุรุนแรงตลอดวัน
ซึง่จะสร้างความเสยีหายรนุแรงได้ สญัญาณเตอืนภยัครัง้
แรกดงัขึน้เมือ่เวลา 10.00 น. พนกังานทกุคนอพยพออก
จากที่ท�างานและรวมตัวกัน ณ จุดรวมพลซึ่งอยู่ถัดจาก
ห้องพักเบรก หลังจากนั้นไม่นานก็มีสัญญาณแจ้งภาวะ
ปกติพวกเราจึงกลับเข้าสู่การท�างานดังเดิม แต่แล้วเวลา 
11.15 น. ผมก็ได้รับการแจ้งเตือนถึงสิ่งเลวร้ายที่ก�าลัง
จะเกิดขึ้น พนักงานคนหนึ่งของเราต้องตะลึงกับภาพที่
ปรากฏผ่านกล้องวงจรปิดซึง่ตัง้อยูบ่นดาดฟ้า นัน่คอืภาพ
พายหุมนุทีก่�าลงัก่อตวัอยูท่างตอนเหนอืของต�าแหน่งทีเ่รา
อยู ่เราจงึรบีเตอืนภยัให้ทกุคนเตรยีมพร้อมกบัอนัตรายที่
ก�าลงัจะเกดิขึน้ในอกีไม่ช้า จากนัน้เรากเ็ริม่ได้ยนิประกาศ
ต่าง ๆ  เกีย่วกบัพายทุอร์นาโดผ่านทางวทิย ุและทนัทีผ่ม
หนัเหลอืบไปเหน็ความน่ากลวัของกลุม่เมฆก้อนโต ผมจงึ
ตัดสินใจออกค�าสั่งให้ทุกคนรีบอพยพไปยังจุดรวมพล
ทันทีโดยไม่รอสัญญาณเตือนภัยอย่างที่ควรกระท�าใน
ทุกครั้ง และนั่นก็ดูเหมือนมันจะสายเกินไป

ถังบรรจุก๊าซจ�านวนไม่น้อยลอยผ่านหน้าพวกเรา
ขึ้นไปกลางอากาศ แต่ทุกคนปลอดภัยดีและไม่ได้รับ 
อันตรายใดๆ เม็ดฝนขนาดเท่าลูกกอล์ฟกระหน�่าตกลง
มาไม่ยั้ง แต่จากนั้นเหตุการณ์ก็สงบลงอีกครั้งพายุฝน
ได้ผ่านพ้นไป ขณะเดียวกันได้มีค�าเตือนจากพยากรณ์
อากาศว่าจะเกิดพายุที่รุนแรงยิ่งขึ้นในช่วงบ่ายของวัน 
โรงเรียนประกาศเลิกเรียนเร็วกว่าปกติ ผมจึงตัดสินใจ
ปล่อยให้พนักงานของเราจ�านวนมากกลับบ้าน ทั้งนี้เพื่อ

เ เรา 5 คนต้องประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยจากอานุภาพ
ท�าลายล้างของทอร์นาโดในครั้งนี้

เรากระวนกระวายกับการหาแหล่งพลังงานเพื่อเร่งให้
โรงงานของเรากลับมาปฏิบัติการได้อีกครั้ง นับเป็นเรื่อง
ยากในการช่วงชิงหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่
เพยีงพอ แต่นัน่ไม่ได้ยากเกนิความสามารถของทมีงานเรา 
เพื่อนร่วมงานของเราจากสตาร์เพ็ทในนอร์ท แคโรไลนา 
ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือท�าให้พวกเราซาบซึ้งใจเป็น
อย่างยิ่ง ระบบไฟฟ้าได้รับการฟื้นฟูให้เป็นปกติหลังเวลา
ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์และโรงงานของเราได้เริ่มกระบวนการ
ผลิตโดยทันที

เหตุการณ์ครั้งนี้ท�าให้อลาบามาเหมือนกลับเข้าสู่ยุค
หินอีกครั้ง บ้านเรือนกว่า 650,000 หลังคาเรือนต้องอยู่
โดยไม่มไีฟฟ้าใช้ ไม่มนี�า้มนั ร้านค้า การสือ่สารถกูตดัขาด
รวมถึงอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์และโทรศัพท์ การบริโภคน�้า
ที่มีอยู่อย่างจ�ากัด อาหารที่เก็บไว้ในตู้เย็นเริ่มเน่าเสีย ทุก
คนเริม่น�าของทีม่อียูม่าประกอบอาหารก่อนทีม่นัจะเสยีไป
โดยไร้ประโยชน์

หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปได้ 5 วัน ในที่สุดบ้าน
เรือนก็กลับมามีไฟฟ้าใช้เป็นปกติอีกครั้ง บริษัทได้ให้
ความช่วยเหลือโดยมอบเงินจ�านวนหนึ่งให้แก่พนักงาน
ที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุทอร์นาโดใน
ครั้งนี้ รวมทั้งมอบเงินบางส่วนให้กับพนักงานที่ประสบ
ความยากล�าบาก ในส่วนของโรงงานได้จัดเตรียมอาหาร
ให้แก่พนักงานที่ก�าลังได้รับการเยียวยาให้ทุกอย่าง
กลับสู ่ภาวะปกติ รวมทั้งคุณดิลิป กุมาร์ อการ์วาล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ PET ที่ให้เกียรติเดิน
ทางมาพบปะกับพนักงานในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 
เพื่อสอบถามและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งท�าให้พนักงาน
ทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในความใส่ใจที่บริษัทฯ มีต่อพวกเขา
ในครัั้งนี้ หรือแม้กระทั่งโรงงานบีพี เคมิคอลส์ ซึ่งอยู่ถัด
ออกไปก็ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือตลอดมาท�าให้
ทุกคนที่อัลฟ่า เพ็ท รู้สึกตื้นตันกับความช่วยเหลือที่ทาง 
บีพี มอบให้ในครั้งนี้
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Have you heard of the Songkran Festival 
in Thailand? Songkran is not only a day for 
getting wet and having fun, it is the most 
popular and most celebrated festival in  
Thailand. Why is it so important and what 
should  we during this festival?

Songkran is considered a national celebration 
of the Thai traditional New Year, occurring on 
April 13-15 every year and taking place across 
the country. 

This is an opportunity for Thais to return 
to their home provinces; get together with their 
families; pay respect to their elders by pouring 
scented water on their hands, and making merit 
in temples. All this makes Songkran a valued 
custom encapsulating both society and religion.

The word Songkran means Movement, a 
reference to the Sun moving into the New Year. 
In order to welcome the New Year, the celebration 
includes pouring water onto a Buddha image and 
on the hands of old people for a good beginning 
to the New Year. Some people build sand pagodas 
to have a prosperous next life; many watch folk 
plays, beautiful parades, flower caravans and enjoy 
other entertainment.

The History of Songkran
Thailand adopted this tradition from the 

ancient Brahmins in India who believed that 
the sun re-entered Aries and completed 
its orbit round the earth on April 13. This  
occasion is called “Songkran” by the Thais and 
“Sangkranti” by the Indians.

Besides the ancient Indian belief, the 
Grand Songkran Festival is also an appropriate 
time for the Thai New Year due to the timing 
of the season, which is known as the spring in 
India and comes right after the cold of winter, 
with blooming flowers, a fresh, natural atmosphere 
and many creatures coming to life.

Songkran – The Water Festival
Songkran is also known as the “Water 

Splashing Festival” as Thai people believe that 
water will wash away bad luck from the old 
year. This is also the perfect time to cool down 
from the heat during the hottest month of the 
year in Thailand. 

Originally, people sprinkled water on each 
other’s hands as an act of wishing good luck 
and happiness. Nowadays, the tradition has been 
changed into “Water Fights” – mass water 
splashing. Streets full of people become water 
fighting venues. They gather on the streets with 

เทศกาลสงกรานต์ - การเฉลิมฉลองวันขึ้น
ปีใหม่ไทย

คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ใน
ประเทศไทยไหม? สงกรานต์ไม่เพียงแต่เป็นวันที่
สาดน�้าและสร้างความสนุกสนานเท่านั้น สงกรานต์
ยังเป็นเทศกาลที่ได้รับความนิยมและมีการเฉลิม
ฉลองมากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย ท�าไมวัน
สงกรานต์จึงเป็นวันส�าคัญและเราควรท�าอะไรใน
วันสงกรานต์?

สงกรานต์ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ซึ่งมีขึ้น
ในช่วงวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปีและมีการจัด
งานเฉลิมฉลองทั่วประเทศ

นับเป็นโอกาสของคนไทยที่จะได้กลับบ้าน
เกิด เพื่อพบปะครอบครัวและแสดงความเคารพ
ต่อผู้ใหญ่ด้วยการรดน�้าลงบนมือของผู้ใหญ่ รวม
ทั้งการสวดมนต์ขอพรในวัด กิจกรรมเหล่านี้ท�าให้
สงกรานต์เป็นประเพณทีีม่คีณุค่าทีห่ล่อหลอมสงัคม
และศาสนา

สงกรานต์หมายถงึการเคลือ่นย้ายหรอืเคลือ่นที่ 
ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ของพระอาทิตย์ไปยังปีใหม่ มี
การเฉลิมฉลองต่างๆมากมายเพื่อเป็นการต้อนรับ
ปีใหม่ เช่น การรดน�้าพระพุทธรูปและผู้ใหญ่เพื่อ
เป็นสริมิงคลในการเริม่ต้นปีใหม่ บางคนสร้างเจดย์ี
ทรายด้วยความเชือ่ทีว่่าจะมชีวีติทีม่ัง่คัง่สมบรูณ์ใน
ภพหน้า มีการแสดงละครพื้นบ้าน ขบวนพาเหรด
ที่งดงาม ขบวนรถบุปผชาติและการแสดงอื่นๆ
มากมาย 

various sizes of water guns and buckets of water 
and merrily throw water at each other. Some get 
onto the back of open pickup trucks with water 
tanks and hoses, spraying water onto people. 
Water throwing, splashing and shooting water is 
all part of the fun.

Did you know?
Thailand has set a new Guinness World 

Record In 2011:
Almost 3,500 locals and tourists participated 

in a water gun fight for 10 minutes  
continuously outside the Central World- Shopping 
Complex. This broke the 2007 world record in 
Spain for successful entry into the Guinness Book 
of World Records for “the World’s Largest 
Water Gun Fight.”

More than 50,000 people gathered at Khao 
Niew Road, Khon Kaen Province to break the Guin-
ness Book of World Records for the largest Hu-
man Wave as part of the Songkran celebration in. 

ประวัติความเป็นมา เทศกาลสงกรานต์
ประเทศไทยรับ เอาวัฒนธรรมนี้มาจาก

พราหมณ์ในอินเดีย ซึ่งเชื่อว่า การเคลื่อนย้ายของ
พระอาทิตย์เข้าไปในจักรราศีและสิ้นสุดการโคจร
รอบโลกในวันที่ 13 เมษายน ในไทยเทศกาลนี้ 
เรียกว่า “สงกรานต์” และส�าหรับชาวอินเดีย จะ
เรียกว่า “สงกรานติ”

นอกเหนือจากความเชื่อดั้งเดิมของชาวอินเดีย 
สงกรานต์ยังนับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมส�าหรับ
วันขึ้นปีใหม่ เนื่องจากช่วงเวลานี้เป็นฤดูใบไม้ผลิ
ในอินเดียหลังจากช่วงฤดูหนาว และยังมีลักษณะ
อืน่ๆทีแ่สดงถงึการเริม่ต้นปี ได้แก่ การเบ่งบานของ
ดอกไม้ บรรยากาศที่สดชื่นและมีชีวิตชีวา

สงกรานต์ – เทศกาลสาดน�้า
สงกรานต์เป็นที่รู ้จักกันเป็นอย่างดีในอีกชื่อ

เรียกหนึ่ง คือ “เทศกาลสาดน�้า” เนื่องจากคนไทย
มีความเชื่อว่า น�้าจะชะล้างโชคร้ายหนือสิ่งไม่ดีจาก
ปีก่อน ซึ่งนี่ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมส�าหรับการลด
อุณหภูมิในเดือนที่ร้อนที่สุดในปีของประเทศไทย

แรกเริ่ม คนจะรดน�้าลงบนมือเพื่อเป็นการ
อวยพรให้โชคดีและมีความสุข ปัจจุบันการรดน�า้
แบบดั้งเดิม ได้แปลเปลี่ยนเป็น “การต่อสู้โดยใช้
น�้า” – การสาดน�้าจ�านวนมหาศาล ถนนกลายเป็น
สนามการต่อสู้ด้วยน�้า มีผู้คนมากมายอยู่บนถนน 
พร้อมปืนฉีดน�้าหลากหลายขนาด บ้างก็มีถังใส่น�้า 
มีการสาดน�้าใส่กันอย่างสนุกสนาน บางกลุ่มมีการ
ขึ้นไปบนรถกระบะพร้อมโอ่งและสายยาง เพื่อฉีด
น�้าบนคนที่อยู่ตามท้องถนน การสาดน�้า, การฉีด
น�า้และปืนฉดีน�า้ ล้วนแล้วแต่เป็นสสีนัและส่วนหนึง่
ของความสนุกสนานในวันสงกรานต์

คุณรู้หรือไม่
ประเทศไทยได้สร้างสถิติใหม่ในกินเนสส์

บุ๊ค ในปี 2554 
ชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 3,500 

คนพร้อมปืนฉีดน�้าได้ร่วมกันสร้างสถิติโลกใหม่
ด้วยการฉีดน�้าอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนาน 10 
นาทีหน้าศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล โดยความ
พยายามในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อท�าลายสถิติเดิมที่ท�าขึ้น
ในประเทศสเปนเมือ่ปี 2550 และไทยสามารถสร้าง
สถติโิลกบนัทกึในกนิเนสส์บุค๊ว่า เป็นการต่อสูด้้วย
ปืนฉีดน�้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก

คนกว่า 50,000 คนได้รวมตัวกันที่ถนน
ข้าวเหนียว เพื่อจะท�าลายสถิติในการบันทึกของ 
กินเนสส์บุ ๊ค “คลื่นมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก” 
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวัน
สงกรานต์ในจังหวัดขอนแก่น

Cultural Interest  
วัฒนธรรม
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Songkran Festival 
The traditional Celebration of Thai New Year
"เทศกาลสงกรานต์" การเฉลมิฉลองวนัขึน้ปีใหม่ไทย
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Many stakeholders know that 
IVL concluded a deal to acquire 
polyester assets in Mexico 
in March 2011. However, 
how many know much about 
the area where we acquired 
our new asse ts? Some  
background first: in 1975, 
Querétaro became the first  
filament polyester manufacturing 
facility for the textile industry 
in the whole country. The 
complex is located in the first 
Industrial Park established in 
the state of Querétaro, in the 
city of Santiago de Querétaro, 
Qro. It covers a surface of 36.3 
hectares and has a workforce 
of 500 employees.
Commencing with staple 

fiber production in 1981, its 
products are used for the 
manufacturing of apparel, bed 
sheets, bedspreads, comforters, 
carpeting, rugs and batting 
for furniture and toys. Bottle-
grade PET resin production  
commenced in 1994. This resin 
can be found in carbonated soft 
drink, water, beer, juice, food 
and custom containers. In April 
2007, a new state-of-the-art 
PET resin plant commenced 
operations there, doubling its 
production in order to meet 
the demand of its markets. 
Besides PET resin, Querétaro 

still produces polyester staple 
fibers and polymers for textiles 
and industrial yarn applications.
While Querétaro is one of 

the smallest of the 31 states 
in Mexico it has geographical 
diversity, from deserts to  
tropical rainforest. The capital 
has the highest per capital 
income in Mexico and is host 
to many globally famous firms 
like Nestle and Proctor and 
Gamble. The city was founded 
25 July 1531 by the Spanish. 
Querétaro became one of the 
centers of the drive for Mexican 
independence from Spanish 
colonial masters in the 19th 
century and one of its leaders, 
Miguel Hidalgo Costilla, was a 
Mexican priest and member of 
a group in Querétaro who met 
to plan independence. 
In 1996, the historic center 

of Querétaro was declared a 
World Heritage Site by UNESCO 
for its Spanish geometric 
street plan with the twisting 
alleys of its Indian quarters. 
In 2008, National Geographic 
listed Querétaro as one of the 
top 15 historic destinations of 
the world. 
The most prominent feature 

of the city is its enormous 
aqueduct, consisting of seventy 
five arches, each twenty meters 

wide with a total extension of 
1,280 meters and an average 
height of twenty three meters. 
It was built between 1726 and 
1738 at the request of the nuns 
of the Santa Clara Convent to 
bring water to the residents of 
the city from La Canada. The 
Plaza de Independencia or Plaza 
de Armas is the oldest part 
of the city, and is filled with  
Indian laurel trees, surrounded 
by outdoor restaurants and  
colonial mansions. In the middle 
of this plaza is a fountain that 
honors Juan Antonio de Urrutia y  
Arana, who built that large 
aqueduct to bring water to the 
city. In the city center is the 
Church of San Francisco, dating 
back to the 18th century and 
serving as the cathedral until 
the 20th century.
The Festival of Santiago de 

Querétaro is an annual arts 
and cultural event that takes 
place in the city for eight days. 
The festival is held during 
Holy Week holiday to attract  
domestic and foreign tourists. 
The event starts with an  
inaugural parade through the 
streets of the historic center.
The city has one of the most 

modern stadiums in Mexico, the 
Estadio Corregidora, built for 
the FIFA World Cup of 1986. 

Premier Division side Querétaro 
FC plays there. Naturally, 
with its rich Spanish heritage,  
bullfighting is very popular. 
There are two bullrings, Santa 
Mara, and Juriquilla. Golf 
is also quite popular, with  
numerous courses including: 
Juriquilla, Campestre, Balvanera, 
and El Campanario. San Gil and 
Tequisquiapan are located near 
the city itself.
There are two wrestling or 

Lucha Libre Arenas in the city, 
the Arena Querétaro that has 
matches from the Consejo 
Mundial de Lucha Libre and the 
Auditorio Arteaga a multipurpose 
venue that presents AAA fights. 
The latter also serves as  
Basketball stadium for the 
city team Libertadores and for  
traditional wrestling, volleyball 
and other sports. 
Near the city is the Sierra 

Gorda de Querétaro, part of the 
Sierra Madre Oriental. Declared 
by UNESCO as a Biosphere 
Reserve this protected area is 
very rugged terrain, filled with 
canyons, steep mountains, 
waterfalls and deep abysses. 
The area contains 360 species of 
birds, 130 species of mammals, 
71 of reptiles and twenty-three 
of amphibians.

Querétaro - the Jewel in
                           Mexico’s Heartland
เกเรตาโร - อญัมณแีห่งเมก็ซโิก

In the Vicinity
พ�เท่ียว
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หลายท่านคงจะทราบดว่ีา IVL ได้
ประกาศเสรจ็สิน้ข้อตกลงในการเข้าซือ้
กจิการโพลเีอสเตอร์ในประเทศเมก็ซโิก
เมือ่เดอืนมนีาคมทีผ่่านมา แต่อย่างไร
กต็ามมกีีท่่านทีท่ราบเกีย่วกบัพืน้ทีท่ีเ่รา
เข้าซือ้กจิการใหม่ในครัง้นี ้ จงึขอย้อน
ให้ทราบถงึความเป็นมาซกัเลก็น้อย ใน
ปี 1975 เมอืงเกเรตาโร (Querétaro) 
เป็นเมอืงแห่งแรกในเมก็ซโิกทีม่โีรงงาน
ผลิตโพลีเอสเตอร์ชนิดเส้นใยยาว 
(Filament Polyester) ส�าหรับ
อตุสาหกรรมสิง่ทอ โดยโรงงานแห่งนี้
ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกที่
ตัง้อยูท่ีร่ฐัเกเรตาโร ในเมอืง Santiago 
de Querétaro, Qro ซึง่ครอบคลมุ
พื้นที่ 36.3 เฮกเตอร์และมีจ�านวน
แรงงานทัง้สิน้ 500 คน

การผลิตเส ้นใยสั้น (Staple 
Fiber) เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 1981 
โดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ถูกน�าไป
ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้า, 
ผ้าปูที่นอน, ผ้าคลุมเตียง, ผ้านวม, 
พรม, ใยทีใ่ช้ส�าหรบัเฟอร์นเิจอร์และ
ของเล่น การผลติเมด็พลาสตกิชนดิที่
ใช้ผลิตขวด (Bottle-grade) เริ่ม
ผลติขึน้ครัง้แรกในปี 1994 โดยเมด็
พลาสติกชนิดนี้จะพบในบรรจุภัณฑ์
ส�าหรบัน�า้อดัลม, น�า้ดืม่, เบยีร์, น�า้ผล
ไม้, อาหารและบรรจภุณัฑ์ทีม่ลีกัษณะ
เฉพาะอืน่ๆ ในเดอืนเมษายนปี 2007 
มีการเริ่มด�าเนินงานของโรงงานผลิต
เม็ดพลาสติกแห่งใหม่ ซึ่งเพิ่มก�าลัง
การผลิตเป็นสองเท่าเพื่อรองรับความ
ต้องการในตลาด นอกเหนือจากการ
ผลิตเม็ดพลาสติกที่โรงงานเกเรตาโร
แห่งนีย้งัผลติโพลเีอสเตอร์ชนดิเส้นใย
สั้น (Polyester Staple Fiber) 

และโพลีเมอร์ส�าหรับการใช้งานในสิ่ง
ทอและเส้นด้ายอตุสาหกรรม 

แม้ว่้าเกเรตาโรจะเป็นเพียงหนึ่งใน
รัฐที่เล็กที่สุดใน 31 รัฐในประเทศ
เม็กซิโก เมืองหลวงของรัฐ คือเมือง 
เกเรตาโรเป็นเมอืงทีม่คีวามหลากหลาย
ด้านภูมิศาสตร์จากพื้นที่ที่เป็นทะเล
ทรายไปจนถงึพืน้ทีป่่าดบิชืน้ เกเรตาโร 
เป็นเมืองที่มีรายได้เฉลี่ยต่อบุคคล
สูงสุดในเม็กซิโกและเป็นที่ตั้งของ
บริษัทชั้นน�ามากมาย เช่น เนสท์เล่ 
และพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล 
โดยเมืองแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 
25 กรกฎาคม 1531 โดยชาวสเปน 
เมืองเกเรตาโรเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง
ในการเรียกร้องอิสรภาพให้ชาวเม็ก
ซิกันจากการตกเป็นอาณานิคมของ
สเปนในช่วงศตวรรษที่ 19 โดย
หนึ่งในผู้น�าเม็กซิโก มิเกล ไฮเดโก 
คอสติลลา (Miguel Hidalgo  
Costilla) นักบวชชาวเม็กซิกันและ
เป็นสมาชิกของกลุ่มในเกเรตาโร ซึ่ง
ร่วมกนัวางแผนเพือ่เรยีกร้องอสิรภาพ

ในปี 1996 ศนูย์กลางทางวฒันธรรม
ในเมอืงเกเรตาโรได้รบัการยกย่องจาก
องค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้
เป็นแหล่งมรดกโลกส�าหรับผังถนน
ในแบบเรขาคณิตกับทางเดินลดเลี้ยว
ของชมุชนอนิเดยี ในปี 2008 เกเรตา
โรได้รับการขึ้นทะเบียนจากนิตยสาร 
National Geographic ให้เป็น 1 
ใน 15 แหล่งท่องเทีย่วประวตัศิาสตร์
ของโลกอกีด้วย

จุดเด่นอย่างหนึ่งของเมืองนี้ คือ 
ท่อระบายน�้าขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบ
ด้วยประตโูค้งทัง้หมด 75 ประต ูโดย
แต่ละประตมูขีนาดกว้าง 20 เมตรรวม

เป็นระยะทางทัง้สิน้ 1,280 เมตรและ
มีความสูงโดยเฉลี่ย 23 เมตร โดย
ถูกสร้างขึ้นในปี 1726 และ 1738 
ตามค�าร้องขอของแม่ชใีนอารามหลวง 
ซานตาคลาราเพือ่จ่ายน�า้ไปยงัประชาชน
จาก La Canada ส่วนทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ
ของเมอืง คอื พลาซา เด อนิเดเพนเดน
เซยี (Plaza de Independencia) 
หรอื พลาซา เด อาร์มาส (Plaza de 
Armas) ซึง่เตม็ไปด้วยต้นลอเรลของ
อนิเดยี ล้อมรอบด้วยร้านอาหารกลาง
แจ้งและ colonial mansions ตรง
กลางของพลาซ่าแห่งนี้จะมีน�้าพุเพื่อ
สดดุ ีJuan Antonio de Urrutia y 
Arana ผูส้ร้างท่อระบายน�า้ขนาดใหญ่
ทีน่�าน�า้มาสูเ่มอืงแห่งนี ้ในใจกลางเมอืง
มโีบสถ์แห่งซานฟรานซสิโก ซึง่ย้อนไป
ในศตวรรษที่ 18 ที่ใช้เป็นมหาวิหาร
จนถงึศตวรรษที ่20

เทศกาล Santiago de Querétaro 
เป ็นงานประจ� าป ีด ้ านศิลป ์และ
วัฒนธรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลา 8 วัน งานเฉลิมฉลองนี้จัดขึ้น
ระหว่างวันหยุดช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ 
(Holy Week) เพื่อดึงดูดนักท่อง
เทีย่วท้องถิน่และชาวต่างชาต ิ โดยงาน
จะเริ่มต้นขึ้นด้วยขบวนพิธีเปิดเดิน
ผ่านมาตามถนนที่เป็นศูนย์กลางทาง
ประวตัศิาสตร์ 

เมอืงเกเรตาโรมสีนามกฬีาทีม่คีวาม
ทนัสมยัทีส่ดุแห่งหนึง่ในเมก็ซโิก นัน่
คอื สนาม Estadio Corregidora 
ซึง่ถกูสร้างขึน้ส�าหรบัใช้ในงานฟตุบอล
โลก (FIFA World Cup) ในปี 
1986 ซึง่มทีมีฟตุบอลเกเรตาโร ซึง่เป็น
ทมีฟตุบอลพรเีมยีร์ดวิชิัน่ จากมรดก
ที่รับมาจากสเปน ท�าให้กีฬาต่อสู้วัว

กระทิงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
และยงัมสีนามกฬีาสูว้วักระทงิ 2 แห่ง
คอื Santa Mara และ Juriquilla 
กีฬากอล ์ฟเป ็นกีฬาอีกประเภทที่
ค่อนข้างเป็นที่นิยม ซึ่งมีสนามกอล์ฟ
มากมายหลายแห่ง เช่น Juriquilla, 
Campestre, Balvanera และ El 
Campanario ส่วนสนาม San Gil 
และสนาม Tequisquiapan ตัง้อยู่
ใกล้ใจกลางเมอืง

ภายในเมอืงยงัมสีนามมวยปล�า้ หรอื 
Lucha Libre 2 แห่ง ได้แก่ สนาม
เกเรตาโร (Arena Querétaro) 
ซึ่งมีการแข่งขันจากสมาคมมวยปล�้า
เมก็ซโิก (Consejo Mundial de 
Lucha Libre) และสนาม Auditorio 
Arteaga ซึง่เป็นสนามอเนกประสงค์ที่
จดัแข่งขนัของค่าย AAA ซึง่สนามแห่ง
นีย้งัถกูใช้เป็นสนามเบสบอลส�าหรบัทมี
เบสบอล Libertadores ประจ�าเมอืง
และใช้เป็นสนามมวยปล�า้แบบดั้งเดิม 
รวมทัง้วอลเล่ย์บอลและกฬีาอืน่ๆ

บรเิวณใกล้ๆ  เมอืง คอื เซยีรรา กอร์ดา 
เด เกเรตาโร (Sierra Gorda de 
Querétaro) ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของเทอืก
เขา Sierra Madre Oriental ทาง
ฝ่ังตะวนัออก ได้รบัการรบัรองจากองค์
การยเูนสโกให้เป็นเขตอนรุกัษ์ชวีภาพ 
(Biosphere Reserve) บรเิวณทีไ่ด้
รบัการคุม้ครองแห่งนีม้ลีกัษณะเป็นผนื
ดนิทีม่คีวามขรขุระ เตม็ไปด้วยหบุเขา
ลกึและสงูชนั มนี�า้ตกและเหวลกึ โดย
ในบรเิวณนีม้พีนัธุน์กทัง้สิน้ 360 ชนดิ 
มสีตัว์เลีย้งลกูด้วยนมกว่า 130 ชนดิ 
สตัว์เลือ้ยคลาน 71 ชนดิและสตัว์ครึง่
บกครึง่น�า้ทัง้สิน้ 23 ชนดิ
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before putting it into recycling bins. 
• Reuse glass whenever possible. Jars can 

be used as small containers and bottles can be 
used as vases.
Plastic

• There are about 50 different types of plastic. 
The main types include: 

- HDPE – Opaque bottles 
- PVC – Transparent bottles, with a seam 

running across the base 
- PET – Transparent bottles, with a hard 

moulded spot in the centre of the base 
• Clean bottles before recycling them. 
• Buy plastic bottles in bulk whenever possible 

and also reuse carrier bags next time you’re at 
the shops to reduce packaging waste.

Paper
• Paper is separated into the following groups: 

- Magazines 
- Newspapers 
- Office paper 
- Cardboard 
- Phone directories 

• Deposit used paper at your local recycling 
bank. 

• Only recycle gummed paper if specified, 
such as envelopes and stickers. 

• Reduce paper waste by canceling unwanted 
deliveries, or read news online as opposed to 
buying newspapers. 

• Reuse paper around the home as scrap 
paper or packing material. Envelopes can also 
be reused. 

• Set your printer to print on both sides of 
the paper. 

• Buy recycled paper whenever possible.
TPT Petrochemicals Pcl., a subsidiary of 

Indorama Ventures Pcl., would like to thank 
teacher, Mrs. Boonpa, and students from Ban 
Nong Faeb School who was the working team 
of Waste Recycle Bank Project that launched 
its first program at Ban Nong Faeb School. 
(see pictures)

• The largest glass furnace produces over 1 
million glass bottles and jars per day. 

• Glass is 100% recyclable and can be used 
again and again. 

• Glass that is thrown away and ends up in 
landfills will never decompose.

• Recycled paper produces 73% less air pollution 
than if it was made from raw materials. 

• It takes 24 trees to make 1 ton of  
newspaper.

• Most families throw away about 40kg 
of plastic per year, which could otherwise be 
recycled. 

• The use of plastic in Western Europe is 
growing about 4% each year.
Guideline for waste separation

Waste or garbage from household we normally 
separate into wet and dry garbage. In the 
industries we concern if it’s hazardous or 
non-hazardous waste. Both hazardous and 
non-hazardous waste can either be recycled. If 
any waste that cannot be recycled have to be 
disposed out with suitable way such as landfill, 
fired in cement kiln. Recyclab le materials include 
many kinds of metal, plastic, glass, paper, textiles 
and electronics. We will show you only 4 kinds.

Metal
Metal is usually separated into two groups: 

aluminum and steel. You can test which metal 
your waste is by using a magnet. Aluminum 
metal is non-magnetic whereas steel is magnetic.

There may be a symbol, such as an alu 
mark, on the product to indicate what metal it 
is made from. 

• Drink cans are usually made from aluminum 
and food cans are usually made from steel. 

• Deposit used cans at your local recycling 
bank. Make sure drink and food cans are clean 
before recycling.

• Aerosol containers can be recycled, but 
only when they are completely empty. Metallic 
plastic film, such as chocolate wrappers, cannot 
be recycled
Glass.

• Glass is separated into 3 colours: green, 
brown and clear. 

• Take great care when handling broken glass, 
wear gloves if possible. 

• Deposit glass at your nearest recycling bank 
by throwing them into the appropriate container. 

• Make sure you wash out the bottle or jar 

Recycling is processing of used materials into 
new products to prevent waste of potentially 
useful materials; to reduce the consumption of 
new raw materials; to reduce energy usage; to 
reduce air pollution from incineration and water 
pollution from landfilling by reducing the need 
for "conventional" waste disposal. Recycling is 
a key component of modern waste reduction 
and is the third component of the three key 
factors "Reduce, Reuse, Recycle" waste hierarchy.

Most people still do not recycle enough and 
throw everything that they consider ‘rubbish’ into 
their ordinary bin. Much of this waste can be 
recycled and should be disposed of separately 
from general household waste. Look inside this 
rubbish bin to see how much of the contents 
should actually have been recycled.
Did you know…?

Recycled aluminum uses much less energy 
than when produced from scratch. The EPA 
states that "recycling aluminum cans, for 
example, saves 95 percent of the energy  
required to make the same amount of aluminum 
from its virgin source, bauxite." We can say 
“Recycling is an excellent way of saving 
energy and conserving the environment.”

• 1 recycled tin can would save enough 
energy to power a television for 3 

hours. 
• 1 recycled glass bottle 

would save enough energy to 
power a computer for 25 minutes. 

• 1 recycled plastic bottle 
would save enough energy to 

power a 60-watt light bulb 
for 3 hours. 

• 70% less energy 
is required to recycle  
paper compared 
w i t h  ma k i n g 
it from raw  
materials.

• On av-
erage, 16% 
of the money 
you spend 
on a product 
pays for the 
p a c k a g i n g , 
which ultimately 
ends up as 
rubbish.
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รไีซเคลิเป็นกระบวนการน�าวสัดทุีใ่ช้แล้วกลบัมาใช้เป็น
ผลติภณัฑ์ใหม่ เพือ่ลดการสญูเสยีวสัดทุีส่ามารถน�ากลบั
มาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ลดการใช้วัตถุดิบใหม่ ลดการใช้
พลังงาน ลดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ รวมถึง
ลดมลพิษทางน�้าที่อาจเกิดขึ้นจากการก�าจัดขยะแบบเก่า
ด้วยการฝังกลบ รีไซเคิลเป็นวิธีลดของเสียหลักที่ใช้ใน
ปัจจุบัน และเป็นองค์ประกอบที่สามของแนวคิด 3R คือ
การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ�้า (Reuse) และการ
รีไซเคิล (Recycle)

“คนส่วนใหญ่ยงัไม่ได้ท�าการแยกขยะเพือ่น�ากลบัมาใช้
ใหม่ แต่โยนทกุอย่างทีค่ดิว่าเป็นขยะลงไปในถงัขยะทัว่ไป 
ขยะเหล่านี้ส่วนใหญ่น�ามารีไซเคิลได้ ซึ่งทิ้งแยกต่างหาก
จากขยะครัวเรือนทั่วไป ลองพิจารณาในถังขยะของท่าน
ว่ามีอะไรบ้างที่สามารถน�าไปรีไซเคิลได้”
ท่�นทร�บหรือไม่ว่�

รีไซเคิลอะลูมิเนียมจะใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิต
อะลูมิเนียมจากสินแร่ ส�านักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมระบุ
ว่า กระป๋องอะลูมิเนียมรีไซเคิลจะช่วยประหยัดพลังงาน
ได้ถึงร้อยละ 95 ของการผลิตกระป๋องใหม่โดยใช้
อะลมูเินยีมจากธรรมชาตหิรอืสนิแร่บอกไซด์ (Bauxite) 
จึงกล่าวได้ว่า การรีไซเคิลเป็นวิธีการที่ดีเยี่ยมในการ
ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

• การรีไซเคิลกระป๋อง 1 ใบ สามารถประหยัด
พลงังานเทยีบเท่ากบัไฟฟ้าทีใ่ช้เปิดโทรทศัน์นาน 3 ชัว่โมง

• การรีไซเคิลขวดแก้ว 1 ใบ สามารถประหยัด
พลังงานเทียบเท่ากับไฟฟ้าที่ใช้เปิดคอมพิวเตอร์นาน 25 
นาที

• การรีไซเคิลขวดพลาสติก 1 ใบ สามารถประหยัด
พลังงานเทียบเท่ากับไฟฟ้าที่ใช้เปิดหลอดไฟขนาด 60 
วัตต์นาน 3 ชั่วโมง

• การรีไซเคิลกระดาษใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิต
กระดาษจากวัตถุดิบถึง 70%

• โดยเฉลี่ย 16% ของเงินที่คุณจ่ายในการซื้อสินค้า
เป็นค่าบรรจุภัณฑ์ ซึ่งกลายเป็นขยะในท้ายที่สุด

• เตาหลอมแก้วขนาดใหญ่ที่สุดท�าการผลิตขวดแก้ว
และเหยือกแก้วมากกว่า 1 ล้านใบต่อวัน

• แก้วสามารถรีไซเคิลได้ 100% และสามารถน�ากลับ
มาใช้ซ�้าได้

• แก้วทีถ่กูโยนทิง้และถกูฝังกลบจะไม่มวีนัย่อยสลาย
ได้เลย 

• การผลิตกระดาษใหม่จากการรีไซเคิลท�าให้เกิด
มลพิษทางอากาศน้อยกว่าการผลิตจากวัตถุดิบถึง 73%

• ต้องใช้ต้นไม้ถึง 24 ต้นเพื่อจะผลิตหนังสือพิมพ์ 1 
ตัน

• ครวัเรอืนส่วนใหญ่โยนพลาสตกิทิง้ปีละประมาณ 40 
กิโลกรัม ซึ่งพลาสติกเหล่านี้สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้

• ในยโุรปตะวนัตกมกีารใช้พลาสตกิเพิม่ขึน้ประมาณ 
4% ต่อปี
ข้อแนะนำ�สำ�หรับก�รแยกขยะ

โดยมากของเสียหรือขยะจากครัวเรือนตามปกติ 
เรามักแยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้ง แต่ส�าหรับ
อุตสาหกรรม เราต้องค�านึงว่าขยะนั้นเป็นขยะที่เป็น
อนัตรายหรอืไม่ ทัง้ขยะอนัตรายและขยะไม่เป็นอนัตราย
ส่วนใหญ่สามารถน�ามารีไซเคิลได้ ขยะที่ไม่สามารถ
รไีซเคลิได้กจ็ะถกูก�าจดัด้วยวธิอีืน่ๆ เช่น ฝังกลบ หรอืเผา
ในเตาเผาปูนซิเมนต์ วัสดุที่สามารถน�ามารีไซเคิลมีหลาย
ชนิด ได้แก่ โลหะ พลาสติก แก้ว กระดาษ สิ่งทอและ
อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ แต่เราจะกล่าวถงึ 4 ประเภทหลกั

โลหะ
โดยทั่วไปโลหะสามารถแบ่งได้เป ็น 2 กลุ ่มคือ 

อะลูมิเนียมและเหล็ก เราสามารถทดสอบว่าโลหะที่เรา
มีเป็นโลหะแบบใด โดยการใช้แม่เหล็กทดสอบ ถ้าแม่
เหล็กดูดติดจัดได้ว่าเป็นเหล็ก แต่ถ้าเป็นอะลูมิเนียมจะ
ไม่สามารถดูดติดได้

บางครั้งอาจจะมีสัญลักษณ์แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้น
เป็นโลหะชนิดใด เช่น เครื่องหมาย alu แสดงว่าเป็น
อะลูมิเนียม

• โดยปกติกระป๋องเครื่องดื่มมักท�าจากอะลูมิเนียม 
ส่วนกระป๋องบรรจุอาหารส่วนมากมักท�าจากเหล็ก

• ให้ฝากกระป๋องใช้แล้วที่ธนาคารขยะใกล้บ้าน โดย
ท�าการล้างท�าความสะอาดกระป๋องบรรจุเครื่องดื่มและ
อาหารที่ใช้แล้วก่อนการรีไซเคิล

• กระป๋องสเปรย์สามารถรีไซเคิลได้ต่อเมื่อกระป๋อง
นั้นว่างเปล่าจริงๆ เท่านั้น ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแผ่น
โลหะเคลือบฟิล์มพลาสติก เช่น กระดาษห่อช็อกโกแลต
ไม่สามารถรีไซเคิลได้

แก้ว
• แก้วจะถูกแบ่งออกเป็น 3 สี คือ สีเขียว สีน�้าตาล 

และแก้วขาวใส
• การจัดการกับแก้วแตกให้ใช้ความระมัดระวังอย่าง

มาก ถ้าเป็นไปได้ควรสวมถุงมือ
• ควรทิ้งแก้วที่ธนาคารขยะใกล้บ้านโดยใส่ในภาชนะ

เฉพาะส�าหรับแก้ว 
• ควรล้างขวดหรือเหยือกแก้วให้สะอาดก่อนใส่ในถัง

ขยะรีไซเคิล
• แก้วสามารถน�ามาใช้ซ�้าได้ เหยือกสามารถน�ามาใช้

เป็นภาชนะขนาดเล็ก และขวดสามารถน�ามาใช้เป็นแจกัน
ได้

พล�สติก
• พลาสติกมีหลากหลายกว่า 50 ประเภท ซึ่งแบ่งเป็น

ประเภทหลักๆ ได้แก่
- HDPE – ขวดพลาสติกขุ่น
- PVC – ขวดพลาสติกใส ซึ่งมีรอยตะเข็บที่ฐาน

ขวด
- PET – ขวดพลาสติกใสซึ่งมีรอยจุดกลมที่ตัด

จากแบบหล่อที่ตรงกลางฐานขวด
• ควรท�าความสะอาดขวดก่อนน�ากลับมารีไซเคิล
• หากเป็นไปได้ควรซื้อขวดพลาสติกทีละมากๆ และ

น�าถุงใส่ของไปใช้ซ�้าเมื่อไปซื้อของครั้งต่อไปเพื่อช่วยลด
ขยะประเภทบรรจุภัณฑ์ 

กระด�ษ
• กระดาษ สามารถแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้ 

- วารสาร
- หนังสือพิมพ์
- กระดาษที่ใช้ในส�านักงาน
- กล่องกระดาษ
- สมุดโทรศัพท์

• น�ากระดาษใช้แล้วไปฝากไว้ที่ธนาคารขยะใกล้บ้าน
• กระดาษที่เป็นกาว เช่น ซองจดหมาย, สติกเกอร์ 

สามารถรีไซเคิลได้
• ลดขยะจากกระดาษได้โดยยกเลิกสิ่งที่ไม่ต้องการ

จะอ่าน หรืออ่านข่าวผ่านระบบออนไลน์แทนการซื้อ
หนังสือพิมพ์

• เศษกระดาษหรอืวสัดทุีใ่ช้ในบ้านสามารถน�ากลบัมา
ใช้ใหม่ได้ เช่นเดียวกับซองจดหมายที่สามารถน�ากลับมา
ใช้ใหม่ได้เช่นกัน

• ตั้งค่าสั่งพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ให้พิมพ์กระดาษสอง
ด้าน

• หากเป็นไปได้ควรซื้อกระดาษรีไซเคิลมาใช้

บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทใน
เครือบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส 
จ�ากัด (มหาชน) ขอขอบคุณ
อาจารย์บุญพา และนักเรียนจาก
โรงเรียนบ้านหนองแฟบซึ่งอยู่ใน
กลุ่มคณะท�างานโครงการธนาคาร
ขยะรีไซเคิลที่ริเริ่มโครงการนี้ขึ้น
ครัง้แรกทีโ่รงเรยีนบ้านหนองแฟบ 
(ดังภาพ)

Ref (อ้�งอิง) :
Environmental Protection Agency Frequently Asked 
Questions about Recycling and Waste Management.
Retrieved 18 October 2006
Energetics, Inc. ET. All (1997). "Energy and Environmental
Profile of the U.S. Aluminum Industry" Page 5, 6, 
http://www.recycling-guide.org.uk/facts.html, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Recycling
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See 
it from our 
point of view
Not all packaging is created 
equal. That’s why Petform 
produces world-class bottles and  
enclosures without ever compromising quality 
and service

Petform
When only the best packaging is 
good enough

For more information :
Petform (Thailand) Limited
72 Moo 11, Khaosamorkorn, Amphur Tahwung, 
Lopburi 15180, Thailand
Tel: +663 6489 116-7, Fax: +663 6489 115
www.indoramaventures.com


