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Vetiver grass was often dis-
missed as a weed – though it is 
in fact a grass – and disdained 
by farmers who had not learned 
of its economic uses. Vetiver has 
had a long life of relative anonym-
ity. It is now sometimes referred 
to as “miracle grass” Vetiver is a 
Tamil word, meaning “root that is 
dug up”. It is scientifically called 
Vetiveria zizanioides Nash, of 
which zizanioides, means “by the 
riverside” as the plant is commonly 
found along waterways and has 
extraordinary long roots that can 
penetrate vertically 2-3 m. into the 
ground. One specimen was meas-
ured as going down 5.2 metres – a 
world record.

In 1991, the King of Thailand 
concluded that vetiver could be 
put to good use in Thailand.  
Royally-initiated research discov-
ered that vetiver can be grown in 
a long row that becomes a living 
barrier capable of resisting silts, 
retarding runoff, and allowing  
water to slowly absorb into the soil. 
It can also be used for the conser-
vation of natural resources, such 
as along the banks of the irrigation 
canals, reservoirs or ponds along 
road shoulders. Vetiver grass roots 
have a high tensile strength that 
can increase the strength of soil 
and when planted on slopes, it 
will act like an underground wall 
and can reduce erosion by up to 
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90%; reduce and conserve rainfall 
runoff by as much as 70%; improve 
ground water recharge; remove 
pollutants from water; reduce 
the risk of flooding and improve 
economic benefits to communities. 
More erosion means more loss of 
land, reduced soil fertility, greater 
rainfall runoff, lower groundwater 
recharge, more sediment flows 
into rivers, more contaminants in 
the water, lower quality drinking  
water, increased flooding, and 
fewer economic benefits and 
increased hardships to both rural 
and urban populations. 

Following His Majesty’s initiative, 
researchers have noted that vetiver 
grass will tolerate high levels 
of nitrates, phosphates, heavy  
metals, which can be toxic at high 
levels, and agricultural chemicals.  
Experiments have been con-
ducted to see if its filtering effect 
can be used for wastewater treat-
ment, rehabilitating mine tailings, 
stabilizing landfills and ordinary 
rubbish dumps. 

The research generated with 
His Majesty’s advice and direction 
has been wildly accepted as a tool 
for soil and water conservation 
and has been employed in various 
disciplines by many countries 
such as El Salvador, Madagascar, 
China, Bangladesh, Myanmar, 
South Africa, Zimbabwe, Ven-
ezuela, Indonesia and Mali. 

บ่อยครั้งที่หญ้าแฝกถูกเข้าใจผิดว่า
เป็นวชัพชื แม้ว่าในความเป็นจรงิแล้วหญ้า
แฝกเป็นพืชตระกูลหญ้า เช่นเดียวกับข้าว
โพด ข้าวฟ่าง อ้อย ซึง่พบกระจายอยูท่ัว่ไป
หลายพื้นที่ตามธรรมชาติ และถูกรังเกียจ
จากชาวนาผูท้ีไ่ม่มคีวามรูถ้งึประโยชน์ในเชงิ
เศรษฐกจิของหญ้าแฝก หญ้าแฝกเป็นพชืที่
มอีายยุนืยาวและมลีกัษณะจ�าเพาะ หรอืที่
เราเรยีกกนัตอนนีว่้าเป็น “หญ้ามหศัจรรย์” 
ซึง่ค�าว่า Vetiver เป็นภาษาทมฬิซึง่มคีวาม
หมายว่า “รากที่ขุดลึกลงไป” ซึ่งถ้าเป็น
ศพัท์ทางวทิยาศาสตร์จะเรยีกว่า Vetiveria  
zizanioides Nash ซึง่ค�าว่า zizanio-
ides หมายถงึ “อยูร่มิแม่น�า้” เนือ่งจากพชื
ชนิดนี้จะพบได้บริเวณริมฝั่งตามเส้นทาง
สายน�้า รากของหญ้าแฝกนั้นมีความยาว
เป็นพิเศษซึ่งสามารถหยั่งลึกลงในดินตาม
แนวดิง่ได้ถงึ 2-3 เมตร ซึง่ได้มกีารบนัทกึ
ลงในสถติโิลกไว้ว่ารากของหญ้าแฝกหยัง่ลกึ
ลงได้ยาวถงึ 5.2 เมตร 

ในปีพทุธศกัราช 2534 พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วัได้ทรงศกึษาและรบัสัง่ว่า หญ้า
แฝกนีด่จีรงิ ๆ  เป็นหญ้ามหศัจรรย์ สามารถ
น�ามาใช้ประโยชน์ได้ดใีนประเทศไทย จาก
การวจิยัรเิริม่ของทางส�านกัพระราชวงัพบว่า 
หญ้าแฝกนั้นหากน�ามาปลูกติดต่อกันเป็น
แนวยาวขวางแนวลาดเทของพื้นที่จะแตก
กอตดิต่อกนัเหมอืนรัว้ทีม่ชีวีติ สามารถกรอง
เศษพืชและตะกอนดินซึ่งถูกน�้าชะล้างพัด
มาตกทับถมติดอยู่กับกอหญ้าเกิดเป็นคัน
ดนิธรรมชาตไิด้ อกีทัง้หญ้าแฝกเป็นพชืทีม่ี
ระบบรากลกึเจรญิเตบิโตในแนวดิง่มากกว่า
ออกทางด้านข้าง และมีจ�านวนรากมาก 
รากจะประสานกันแน่นหนาเสมือนก�าแพง
ใต้ดิน สามารถเก็บกักน�้าและความชื้นได้ 
ช่วยในการอนรุกัษ์แหล่งน�า้ เช่น ปลกูตาม
รมิฝ่ังคลองชลประทาน อ่างเกบ็น�า้หรอืคนู�า้
ตามแนวถนนไหล่ถนน รากของหญ้าแฝกมี

ความต้านทานต่อแรงดงึสงูซึง่ช่วยเพิม่ความ
แข็งแรงของดินและเมื่อปลูกบนพื้นที่ลาด
เอยีงกจ็ะท�าหน้าทีเ่สมอืนเป็นก�าแพงใต้ดนิ 
ท�าให้สามารถลดการกดัเซาะได้ถงึ 90% ลด
และรกัษาปรมิาณน�า้ฝนไหลบ่าได้สงูถงึ 70% 
ลดการอดักลบัน�า้ลงใต้ดนิ ขจดัมลพษิออก
จากน�้า ลดความเสี่ยงจากการเกิดน�้าท่วม
และเพิม่ผลได้ทางเศรษฐกจิให้กบัชมุชน ยิ่ง
มีการกัดเซาะตลิ่งมากขึ้นหมายถึง การ
สญูเสยีพืน้ดนิมากขึน้ ความอดุมสมบรูณ์
ของดินลดลง ปริมาณน�้าฝนไหลบ่ามาก
ขึ้น ปริมาณการทดแทนน�้าบาดาลลดลง 
ตะกอนในแม่น�า้มากขึน้ มสีารปนเป้ือนใน
น�้า คุณภาพน�้าดื่มที่แย่ลง มีน�้าท่วมมาก
ขึน้ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิน้อยลงและ
เพิ่มความยากล�าบากให้กับประชากรทั้งใน
ชนบทและในเมอืง

การวิจัยตามแนวพระราชด�าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้บันทึก
ไว้ว่า หญ้าแฝกมีความต้านทานต่อสารไน
เตรต ฟอสเฟต โลหะหนกัต่างๆ ทีม่คีวาม
เป็นพษิในระดบัสงูได้ และรวมถงึสารเคมี
ทางการเกษตรด้วย จากการท�าการทดลอง
เพือ่ให้เหน็ถงึผลของการน�าหญ้าแฝกมาใช้
ในการกรองน�า้สามารถน�ามาใช้ในการบ�าบดั
น�า้เสยี ฟ้ืนฟสูภาพกากแร่ ใช้รกัษาสภาพ
ของขอบหลมุฝังกลบให้แขง็แรงคงทน รวม
ทัง้หลมุทิง้ขยะทัว่ไป

งานวจิยัทีเ่กดิขึน้ตามแนวพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับ
การยอมรบัอย่างกว้างขวางในเรือ่งของการ
อนรุกัษ์ดนิและน�า้ และถกูน�าไปใช้ประโยชน์
ด้านต่างๆ ในหลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศ
เอลซลัวาดอ มาดากสัการ์ จนี บงัคลาเทศ 
พม่า แอฟแฟรกิาใต้ ซมิบบัเว เวเนซเูอลา 
อนิโดนเีซยีและมลัลี

A Royal Miracle called Vetiver
หญ้าแฝก-หญ้ามหศัจรรย์
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Editor’s Note
คุยกับบรรณาธิการ

Now we have come to the second edition of The Beacon. Many 
things have changed: IVL is now the owner of TPT with 99.9%  
shareholding. IVL is expanding its business to China, Latin America 
and Africa. As the organization is changing, the people who work 
for it have to change or be more flexible in order to adapt to a 
different working culture.

 IVL has started a new plant in the U.S.A. which can help 
reduce global warming. We may focus more on the recycling of 
PET. You can find more details in each article of “The Beacon”.

On the occasion of HM. the King’s 83th birthday, Indorama 
Ventures would like to wish His Majesty long life and happiness.

ณ วนันี ้เดอะ บคีอน ฉบบัทีส่องกอ็อกมาแล้ว ช่วงเวลาทีผ่่านมา มหีลาย
สิง่หลายอย่างได้เปลีย่นแปลงไป เช่น ขณะนี ้ไอวแีอลได้เป็นผูถ้อืหุน้บรษิทั ทพีี
ท ี99.9 เปอร์เซน็ต์แล้ว ไอวแีอล ได้ด�าเนนิการขยายธรุกจิไปสูป่ระเทศจนี ลาตนิ 
อเมรกิา และแอฟรกิา ขณะเดยีวกนั กม็กีารเปลีย่นแปลงองค์กรบ้าง คนทีท่�างาน
ในองค์กรเหล่านีก้ต้็องเปลีย่นแปลง หรอืมคีวามยดืหยุน่มากขึน้เพือ่จะได้ปรบัตวั
เองเข้าสูว่ฒันธรรมองค์กรทีแ่ตกต่าง

ไอวแีอล ได้เริม่ผลติพลาสตกิเพทจากโรงงานยคุใหม่ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา
ด้วยเทคโนโลยทีีช่่วยลดภาวะโลกร้อน เราอาจจะมุง่ความสนใจไปทีธ่รุกจิผลติ
พลาสตกิเพทและการรไีซเคลิเพทเป็นหลกั ท่านสามารถอ่านรายละเอยีดเพิม่จาก
เนือ้หาของแต่ละคอลมัน์ในเดอะ บีคอน ฉบับนี้นะคะ

เนือ่งในวโรกาสมหามงคล เฉลมิพระชนม์พรรษา 83 พรรษา ข้าพระพทุธเจ้า
กลุม่บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส ขอพระองค์ทรงพระเจรญิ และทรงพระเกษม
ส�าราญตลอดกาลนานเทอญ

สริมิา พนมอปุถมัภ์
บรรณาธกิาร
Sirima Phanomuppathamp 
Editor

พระราชด�ารัสจากในหลวง
Royal Remarks by the King of Thailand.

สาส์นจากผู้บริหาร
Message from PET CEO

อาหารสมอง
Tea Time

เรื่องจากปก
Cover Story

วันนี้....ที่อินโดรามา
IVL Today - Business News

รู้ไว้ ใช่ว่า
Good to Know

Innovation

ศิลปินน้อย
Art Imagine

EHS Explorer

HR - Knowledge Sharing

กิจกรรมกลุ่มอินโดรามา
IVL Activities

วัฒนธรรม
Cultural Interest

พาเที่ยว
In the Vicinity

เรื่องน่ารู้
The Sun is Green

13

09-12

06-08

05

04

02

14-16

17

18-19
20-21

22-25

26-27

28-29

30-31

TPT Petrochemicals Public Company Limited
No. 3, I-7 Road, Map Ta Phut Industrial Estate
Tambol Map Ta Phut, Amphur Muang,
Rayong 21150 Thailand
Tel : +66 (0)38-683-288-98 
Fax : +66 (0)38-683-300

สารบัญC O N T E N T S



สาส์นจากผูบ้รหิาร
Message from PET CEO

Message from Dilip Kumar Agarwal, 
CEO of Indorama Polymers, the PET 
Division of Indorama Ventures

I am pleased to see the second 
edition of our stakeholder newsletter, The 
Beacon, reaching out to everyone who 
is interested in our company. PET has 

had an exceptional year to date and 
looks like moving from strength 

to strength. Not only have 
we announced the expansion 
of our Rotterdam site, effec-
tively doubling our capacity 
there by 2012, but we 
have acquired a plant on 
the island of Sardinia in 
Italy, called Ottana, with 
a capacity of 150,000 
metric tons per annum 
and 192,000 tons of 
PTA. This will assist us 
in serving our customers 
in the South of Europe 
and explore the North 
African nations to seek 
out new demand. 

As the CEO of 
the PET division of the 

company, I am enthused 
by the growth of the 
business and the exciting 
expansion plans we have 
in store. The opening of 
our flagship AlphaPet plant 
in Decatur, Alabama, was a 
significant event in June this 
year as it declared officially 
open one of the most advanced, 
energy saving, PET polymers 
plants in the USA. Furthermore, 
we have more recently announced 
the construction of a 36,000 tons 
per annum recycling plant at the 
same site that will help us to ad-
dress the desire of our customers 

to produce recycled resin. As we 
move forward, I would expect to see 

more effort put into delighting our 
customers with green energy 
policies that show our deter-

mination to create a sustainable business and a sustainable planet.
I expect that we will continue to acquire new businesses and 

expand our current facilities as we have done in recent years. 
We are looking at China, Europe and North America for possible 
expansion in future and will continue to look at potential projects 
elsewhere. However, as we become larger, we will continue to 
serve our customers with the same personal relationship we have 
built over the years, taking care and attention to your needs and 
requirements to ensure you complete satisfaction.

To our other stakeholders, our suppliers, lenders and share-
holders, I will say that this is just the beginning of our growth 
and that we are excited to share our plans and activities with 
you each quarter.

DK Agarwal
CEO PET
สาส์นจากคุณดีลิป กุมาร์ อาการ์วาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท 

อนิโดรามา โพลเีมอร์ส ในกลุม่ธรุกจิ PET ของอนิโดรามา เวนเจอร์ส
ผมยนิดทีีไ่ด้เหน็ เดอะบคีอน จดหมายข่าวถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีฉบบัทีส่อง

นีส่้งถงึท่านทีส่นใจบรษิทัของเราอกีครัง้ ปัจจบุนัธรุกจิ PET ของเรามกีารเตบิโต
อย่างโดดเด่นและมพีฒันาศกัยภาพอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นีก้ารประกาศขยายโรงงานที่ 
Rotterdam มผีลท�าให้ก�าลงัการผลติเพิม่ขึน้เป็นสองเท่าในปี 2555 ผนวกกบั
การเข้าซือ้กจิการ Ottana บนเกาะ Sardinia ในประเทศอติาล ีซึง่มกี�าลงัการ
ผลติ 150,000 เมตรกิตนัต่อปี และยงัสามารถผลติ PTA ได้ถงึ 192,000 ตนั 
ด้วยเหตดุงักล่าวท�าให้เรามศีกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะรองรบัลกูค้าจากทางตอนใต้ของ
ยโุรปตลอดจนการเจาะกลุม่ลกูค้าใหม่ในทวปีแอฟรกิาเหนอื 

ผมในต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของกลุม่ธรุกจิ PET มคีวามตืน่เต้น
ทีไ่ด้เหน็การเตบิโตของธรุกจิในวนันีแ้ละแผนการขยายกจิการของเราในอนาคต 
การเปิดโรงงาน AlphaPet ณ เมอืง Decatur รฐั Alabama ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นเหตุการณ์
ส�าคญัเนือ่งจากเป็นการเปิดตวัโรงงานผลติพลาสตกิ PET ในสหรฐัฯ ทีม่คีวาม
ทนัสมยัและประหยดัพลงังานมากทีส่ดุแห่งหนึง่ และเมือ่ไม่นานมานีเ้ราได้ประกาศ
โครงการสร้างโรงงานรไีซเคลิขนาด 36,000 ตนัต่อปีในบรเิวณเดยีวกนัเพือ่เป็นการ
ตอบสนองลกูค้าทีม่คีวามต้องการเมด็พลาสตกิรไีซเคลิ ผมปรารถนาจะเหน็การ 
ขบัเคลือ่นธรุกจิไปข้างหน้าด้วยความทุม่เทอย่างหนกัเพือ่ตอบสนองความพงึพอใจ
ของลกูค้าพร้อมกบัการด�าเนนินโยบายพลงังานสเีขยีวอนัเป็นการสะท้อนความมุง่
มัน่ในการสร้างธรุกจิและอย่างทีย่ัง่ยนืต่อไป

ผมหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าเราจะยงัด�าเนนิการเพือ่ให้ได้มาซึง่ธรุกจิใหม่ และขยาย
กจิการทีม่อียูอ่ย่างต่อเนือ่งดงัเช่นทีเ่ราท�าในช่วงปีทีผ่่านมา เราก�าลงัศกึษาหาความ
เป็นไปได้ทีจ่ะขยายกจิการไปทีป่ระเทศจนี ยโุรปและอเมรกิาเหนอื และไม่หยดุ 
ยั้งที่จะมองหาโครงการที่มีศักยภาพในท�าเลอื่นๆ ต่อไป ในขณะเดียวกันถึง 
แม้เราก�าลงัเตบิโตเป็นธรุกจิทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ แต่เราจะยงัคงให้บรกิารลกูค้าด้วย
ความสมัพนัธ์ใกล้ชดิ ดัง่ทีเ่ราได้ท�าอย่างต่อเนือ่ง ตลอดหลายปีทีผ่่านมาเราให้การ
ดแูลและให้ความส�าคญักบัความต้องการของลกูค้า เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าลกูค้าจะได้
รบัความพงึพอใจสงูสดุ

ในส่วนของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอืน่ ๆ  ของเรา บรษิทัคูค้่า ผูใ้ห้กูแ้ละท่านผูถ้อื
หุน้ ผมอาจกล่าวว่านีถ่อืเป็นเพยีงการเตบิโตในระยะเริม่แรกของเรา และผมยนิดี
ทีจ่ะแบ่งปันแผนและกจิกรรมของเราให้กบัท่านทราบในแต่ละไตรมาส

ดีลิป กุมาร์ อาการ์วาล 
ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ PET

Message from CEO
สาส์นจากผู้บริหาร
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Many foreign businessmen come to Thailand prepared to  
accept the local culture, but some small errors are easy to avoid. 
Several times I have seen westerners being overly polite and  
trying to use the Thai traditional greeting, called the wai, the two 
hands pressed together as if in prayer, with everyone they meet. 
Unfortunately, this can look strange to the Thais, who generally 
do not wai everyone. For instance, one should not wai taxi driv-
ers, restaurant waiters or children. Returning a wai is fine, but 
generally, Thais wai people they know or are acquainted with, 
especially elders and superiors.

Thais also make some cultural faux pas, especially by as-
suming that the word “You” always translates as the polite word 
Khun. In fact, when used in short phrases, such as “Hey, you!” 
it translates as the very impolite word Meung. 

There is a common misunderstanding in Thailand that foreign-
ers do not speak Thai. One taxi driver with a foreign passenger 
pulled up at red traffic lights and started talking with the taxi 
that had stopped next to his. They spoke in the northeastern 
vernacular, the second taxi driver asking the first where he was 
taking the foreign “doggie” The first taxi replied that he was 

นกัธรุกจิชาวต่างชาตหิลายๆ ท่านเมือ่มาท�าธรุกจิในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็
พร้อมทีจ่ะยอมรบักบัวฒันธรรมท้องถิน่ แต่กม็ข้ีอผดิพลาดเลก็ๆ น้อยๆ ทีพ่อ
จะหลีกเลี่ยงได้ บ่อยครั้งที่เราเห็นชาวตะวันตกสุภาพจนเกินไปและพยายามที่
จะใช้วฒันธรรมไทยในการทกัทาย หรอืทีเ่ราเรยีกว่า “การไหว้” คอืการใช้มอืทัง้
สองยกขึน้พนมมอืตดิกนัคล้ายกบัการสวดมนต์ กบัทกุคนทีพ่บ แต่น่าเสยีดาย
ทีด่จูะเป็นการแปลกส�าหรบัคนไทย เพราะตามปกตแิล้วคนไทยจะไม่ไหว้ทกุคน
ทีเ่ราพบเจอ ตวัอย่างเช่น เราจะไม่ไหว้คนขบัรถแทก็ซี ่ พนกังานเสรฟิหรอืเดก็ 
การรบัไหว้กเ็ป็นสิง่ด ี แต่โดยทัว่ไปแล้วนัน้ คนไทยจะไหว้เฉพาะคนทีรู่จ้กัหรอื
คนทีคุ่น้เคยกนัโดยเฉพาะอย่างยิง่คนทีม่อีายมุากกว่าและต�าแหน่งอาวโุสกว่าบาง
ครัง้คนไทยกม็คีวามผดิพลาดเกีย่วกบัวฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้ 
ค�าว่า “ย”ู ซึง่มกัจะแปลอย่างสภุาพว่า “คณุ” เสมอ ในความเป็นจรงิแล้วหากใช้
เป็นวลีสั้นๆ เช่น “Hey, you!” ที่เราแปลว่า “เฮ้ คุณ” นั้น จริงๆ แล้ว
เป็นค�าที่ไม่สุภาพซึ่งน่าจะแปลว่า “มึง”

เป็นเรือ่งปกตธิรรมดาส�าหรบัคนไทยทัว่ไปทีม่กัเข้าใจว่าชาวต่างชาตทิีพ่บใน
ประเทศไทยจะพดูภาษาไทยไม่ได้ ดงักรณคีนขบัรถแทก็ซีค่นัหนึง่ได้รบัผูโ้ดยสาร
ต่างชาตขิึน้รถ ขณะรถตดิไฟแดงกเ็ริม่สนทนากบัแทก็ซีอ่กีคนัทีจ่อดอยูถ่ดัไป พวก

Doing Business 
      in  Different Cultures

การท�าธรุกจิในเมอืงทีม่คีวามแตกต่างทางวฒันธรรม

dropping the little doggie at Petchaburi Road. Nothing happened 
until the taxi pulled up at the destination and the passenger got 
out and walked away without paying. The taxi shouted after him, 
“Why didn’t you pay me?” to which the foreigner replied in Thai, 
“Doggies don’t have pockets”

Finally, marketing in other cultures has it potential problems 
if the translation is not good. When Kentucky Fried Chicken en-
tered the Chinese market they discovered that their slogan “finger 
lickin' good” came out as “eat your fingers off” in Chinese. When 
Parker Pen marketed a ballpoint pen in Mexico, its ads were sup-
posed to say “It won't leak in your pocket and embarrass you” 
However, the company mistakenly thought the Spanish 
word “embarazar” meant embarrass. 
Wrong. The ads s a i d 
“It won't leak in 
your pocket 
and make 
you preg-
nant”.

เค้าพดูกนัด้วยภาษาอสีานซึง่เป็นภาษาท้องถิน่โดยคนขบัรถแทก็ซีค่นทีส่องถาม
คนขบัรถแทก็ซีค่นัแรกว่า จะพาลกูหมาต่างชาตไิปส่งทีไ่หน? คนขบัรถแทก็ซีค่นั
แรกกต็อบว่าจะพาหมาน้อยไปส่งทีถ่นนเพชรบรุ ี หลงัจากนัน้กไ็ม่มอีะไรเกดิขึน้ 
จนกระทัง่คนขบัรถแทก็ซีไ่ด้พาผูโ้ดยสารชาวต่างชาตมิาถงึทีห่มายผูโ้ดยสารชาว
ต่างชาตกิล็งจากรถแล้วเดนิจากไปโดยไม่ได้จ่ายค่าโดยสาร คนขบัรถแทก็ซีค่นั
นัน้จงึตะโกนถามตามหลงัว่า “ท�าไมไม่จ่ายค่าโดยสาร” ซึง่ชาวต่างชาตท่ิานนัน้ได้
ตอบกลบัมาเป็นภาษาไทยว่า “ก.็..ลกูหมาไม่มกีระเป๋าสตางค์”

สดุท้าย กรณกีารท�าการตลาดในเมอืงทีม่วีฒันธรรมต่างกนั กอ็าจเกดิปัญหา
ขึน้ได้ ถ้าการแปลภาษาท�าได้ไม่ดพีอ ดงัเช่น เมือ่เคนตัก๊กีฟ้รายชกิเก้นเข้ามาเปิด
ตลาดในประเทศจนี พวกเขาพบว่า สโกแกนทีว่่า “อร่อยจนต้องเลยีนิว้” เมือ่แปล
เป็นภาษาจนีกลายเป็น “อร่อยจนต้องกนินิว้ของคณุเอง” หรอื เมือ่ปากกาลกูลืน่
ยีห้่อปาร์กเกอร์เข้าไปเปิดตลาดในประเทศแมก็ซโิก กม็โีฆษณาทีพ่ดูว่า “ไม่ไหล
รัว่ซมึในประเป๋าและท�าให้คณุขายหน้า” อย่างไรกด็ ี ทางบรษิทัได้ใช้ภาษาอย่าง
ไม่ถกูต้องโดยเข้าใจว่าค�าภาษาสเปน "embarazar" หมายถงึท�าให้อาย ซึง่ไม่
ถกูต้อง กลายเป็นในโฆษณาพดูว่า “ไม่ไหลรัว่ซมึในกระเป๋าและท�าให้คณุท้อง”

Tea Time 
อาหารสมอง
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PET Business
พลาสติกเพท

การผลิตพลาสติกเพทใช้พลังงานน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์ที่ทำาจากแก้วและอลูมิเนียม ดังนั้น 
เพทจึงมีค่าการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกมาน้อยกว่าวัสดุตัวเลือกอื่น

เร่ืองจากปก
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Polyester is the general name for a group of widely used 
synthetic products derived from coal, air, water, and petroleum. We 
are familiar with polyester fibers and PET (polyethylene tereph-
thalate) bottles in our daily lives, but few people realize that the 
basis of polyester fibers and PET is the same. In fact, for people 
in the industry, the words PET and polyester are interchangeable.

In the late 1920s, DuPont competed with Britain’s Imperial 
Chemical Industries (ICI). DuPont and ICI agreed in October 1929 
to share information about patents and research developments. 
It was British chemists John Rex Whinfield and James Ten-
nant Dickson, employees of the Calico Printer's Association of 
Manchester, who first patented polyethylene terephthalate in 1941, 
after taking the early research of Wallace Carothers at DuPont a 
step further regarding the polyester formed from ethylene glycol 
and terephthalic acid. 

Research and development relating to the use of PET for 
commercial plastic bottle applications began in the late 1960's and 
intensified over 1971-1975. This R&D was carried out principally 
at several major plastic, glass and can manufacturing companies 
in the US and in Europe who viewed the potential for PET  
bottles to replace both glass and cans as both a threat to existing 
businesses and as an opportunity for new businesses.

The commercialization of this technology for carbonated soft 
drink applications has grown dramatically. PET has continued to 
replace other packaging materials as the material of choice for hot 
filled isotonic beverages (1985), juices (1990), water (2000), and 
has made entries into packaging for wine, beer, baby food, and 
a host of other traditional metal and glass packages.

PET today is one of two dominant plastics used for plastic 
bottles, and PET has caused the demise of glass for many prod-
uct applications, including carbonated soft drinks (CSD), other 
beverages, food, household chemicals and personal care products. 

Virtually all of the CSD packaging has converted from glass 
to plastic, and many personal care and household chemical ap-
plications are also rapidly converting, generally due to factors such 
as lower cost, safety and environmental acceptability because of 
its recyclability.
PET Myths

Many urban myths and misunderstandings about PET have 
grown as it has unfairly been mixed in with all other plastics with 
very different chemical structures. In fact, PET is a clean material. 
PET does not contain BPA, phthalates, dioxins, lead, cadmium or 
endocrine disruptors. Drinking water from a PET bottle that has 
been left in a hot car, frozen, used more than once, or repeatedly 
washed and rinsed does not pose any health risk. If you want to 
reuse a PET bottle, just ensure that it is washed out thoroughly 
with soapy water to kill bacteria, as you should do with any food 
or drinks container.

How PET is made
In common with other polymers, PET is derived from crude 

oil. The basic PET raw materials, pure terephthalic acid (PTA) and 
monoethylene glycol (MEG), are chemically reacted with a small 
amount of co-monomer via a “polycondensation” process to 
form a base polymer. 

The resultant polymer is a polyester that is commonly used to 
make films and fibers. In the case of PET production, this base 
polymer undergoes solid stating which crystallizes the polymer 
to aid processability and toughens the product. The solid stating 
process also purifies the product by ensuring that all extractable 
products of reaction are removed. This material is then suitable to 
produce packaging. Before being placed on the market however, 
the final PET package has to undergo the various migration and 
extraction tests required by the authorities to comply with stringent 
food contact regulations for safe consumer use.
IVL’s PET manufacturing 

IVL began PET production in 1995 in Thailand. Our first  
foreign acquisition was StarPet, based in Asheboro, North Carolina 
in the USA in 2003. Rapid expansion overseas was possible as 
PET is a capital and technology intensive business rather than 
labor intensive, so the geographical location was a small factor in 
choosing where to go. Important to IVL in deciding the location 
of a plant is the proximity to customers and raw materials. Thus, 
in 2006, our first greenfield operation, Orion Global Pet, was 
opened in Klaipeda, Lithuania, just after it became a member of 
the European Community, thus giving our products open access 
to a huge market.

In 2008, we acquired the PET and PTA assets of Eastman 
Chemical in Rotterdam, The Netherlands and the PET asset at 
Workington in the UK. More recently, in 2010, we opened our 
latest PET plant, AlphaPet in Alabama, USA and entered a joint 
venture to acquire Ottana Polimeri on the island of Sardinia in Italy. 

Since officially opening on 3 June 2010, AlphaPet, one of the 
largest PET plants in the North American market at 432,000 
tons per annum, has since reached its full design capacity as of 
1 November 2010. It is now running at 1,200 tons per day. It 
is also unconventional in that it uses an ultra-modern technology 
called Melt-to-Resin or MTR. You will find more on this subject 
in our innovations column.
Taking PET to the next level

PET uses less energy than glass and aluminum packaging to 
produce and therefore its carbon footprint is smaller than alterna-
tives. Recycling of PET is still a nascent industry but is becoming 
more common. IVL wants to promote recycling and is already 
making inroads into this area, announcing the construction of a 
new 36,000 tons per annum recycling plant next to AlphaPet 
in the USA. This investment will not only serve our customers’ 
needs but fulfill our own desire to create a sustainable business.
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ในรถร้อนๆ หรอืดืม่จากขวดน�า้ทีแ่ช่ในช่องแช่แขง็ ขวดน�า้พลาสตกิทีผ่่านการใช้
มากกว่าหนึง่ครัง้ หรอืน�าขวดเพทไปล้างแล้วใช้ซ�า้หลายครัง้ไม่ได้ท�าให้เกดิความ
เสีย่งต่อสขุภาพ ถ้าท่านต้องการจะน�าขวดเพทมาใช้ซ�า้ กเ็พยีงแต่ล้างให้สะอาด
ด้วยน�า้สบูห่รอืน�า้ยาล้างจานเพือ่ให้มัน่ใจว่าปราศจากเชือ้โรคหรอืบกัเตร ีเหมอืน
กบัทีท่�ากบัภาชนะบรรจอุาหารและเครือ่งดืม่อืน่ๆ
ผลติพล�สตกิเพทได้อย่�งไร

พลาสติกเพทก็เช่นเดียวกันกับโพลิเมอร์ชนิดอื่นๆ คือท�ามาจากน�า้มันดิบ 
วัตถุดิบตั้งต้นส�าหรับการผลิตพลาสติกเพทคือ เพียว เทอเรฟธาลิก แอซิด  
(พทีเีอ) และโมโนเอธลินี ไกลคอล น�ามาท�าปฏกิริยิาเคมกีนัโดยมสีารโมโนเมอร์
สองชนดิในปรมิาณเลก็น้อยเป็นตวัช่วย แล้วผ่านกระบวนการควบแน่นหลายขัน้
ตอนเกดิเป็นโพลเิมอร์พืน้ฐาน โพลเิมอร์ทีเ่กดิขึน้เป็นโพลเิอสเตอร์ชนดิหนึง่ซึง่
ปกตจิะใช้ส�าหรบัผลติแผ่นฟิล์มพลาสตกิบางๆ และเส้นใย ในกรณทีีผ่ลติเป็น
พลาสตกิเพท โพลเิมอร์พืน้ฐานนีก้จ็ะผ่านสภาวะการท�าให้เป็นของแขง็ซึง่โพลเิมอร์
ทีต่กผลกึออกมาจะมคีณุสมบตัทิีส่ามารถน�าไปผ่านกระบวนการผลติได้ง่ายและ
เสริมผลิตภัณฑ์ให้มีความแข็งแรงขึ้น กระบวนการที่ท�าให้เป็นของแข็งยังช่วย
ให้ผลติภณัฑ์มคีวามบรสิทุธิม์ากขึน้โดยมัน่ใจได้ว่าสารตวัอืน่ทีเ่กดิจากปฏกิริยิา
จะถกูขจดัออกไป วสัดนุีก้จ็ะมคีวามเหมาะสมในการน�าไปผลติเป็นบรรจภุณัฑ์ 
ก่อนทีจ่ะถกูปล่อยออกสูต่ลาด บรรจภุณัฑ์พลาสตกิเพทดงักล่าวนีจ้ะต้องผ่านการ
ทดสอบว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงโครงสร้างโมเลกลุหรอืมสีารตวัใดหลดุออกมาหรอื
ไม่ เป็นการปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบักฎหมายหรอืข้อบงัคบัเกีย่วกบัสิง่ทีต้่องสมัผสั
กบัอาหารอย่างเคร่งครดั เพือ่ความปลอดภยัของผูบ้รโิภค
ก�รผลติพล�สตกิเพทของ ไอวแีอล

ไอวแีอล เริม่ท�าการผลติพลาสตกิเพทในประเทศไทยตัง้แต่ปี 2538 (ค.ศ. 
1995) และโรงงานในต่างประเทศแห่งแรกของเราคอืบรษิทัสตาร์เพท ตัง้อยูท่ีเ่มอืง
แอชโีบโร มลรฐันอร์ท แคโรไลนา ประเทศสหรฐัอเมรกิา ตัง้แต่ปี 2546 (ค.ศ. 
2003) การขยายกจิการไปต่างประเทศเกดิขึน้ได้อย่างรวดเรว็เพราะพลาสตกิเพท
เป็นธรุกจิท�าเงนิและเน้นการใช้เทคโนโลยมีากกว่าการใช้แรงงาน ดงันัน้การเลอืก
ท�าเลทีต่ัง้ด้านภมูปิระเทศเป็นปัจจยัรอง สิง่ส�าคญัส�าหรบั ไอวแีอล คอืการเลอืก
ต�าแหน่งทีต่ัง้โรงงานให้ใกล้กบัลกูค้าและแหล่งวตัถดุบิ ฉะนัน้ ในปี 2549 เรา
จงึสร้างโรงงานโอเรยีนโกลบอลเพท แห่งแรกทีเ่มอืงไกลเปดา ประเทศลธิวัเนยี 
และเริม่ท�าการผลติในทนัททีีไ่ด้เป็นสมาชกิของชมุชนชาวยโุรป เป็นการเปิดช่อง
ทางการเข้าสูต่ลาดทีม่หมึาส�าหรบัสนิค้าของเรา

ในปี พ.ศ. 2551 เรากไ็ด้ไปซือ้กจิการของ อสีต์แมน เคมคิอล ผูผ้ลติสาร
พทีเีอ และพลาสตกิเพท ในเมอืงรอ็ตเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ และได้ซือ้
โรงงานผลติพลาสตกิเพท ทีเ่มอืงเวอร์กงิตนั ทีป่ระเทศสหราชอาณาจกัร ล่าสดุ
ตอนกลางปี 2553 เราได้ท�าการเปิดโรงงานผลติเพททีเ่ราเพิง่สร้างเสรจ็ คอืโรงงาน 
อลัฟาเพท รฐัแอลาบามา ประเทศสหรฐัอเมรกิา และยงัได้ไปถอืหุน้ร่วมกบับรษิทั
ออ็ตทานา โพลเิมอร ีซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะซาร์ดเินยี ประเทศอติาลี

ตัง้แต่เปิดโรงงานอย่างเป็นทางการเมือ่วนัที ่ 3 มถินุายน 2553 อลัฟาเพท
ซึง่เป็นโรงงานผลติเพททีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ในทวปีอเมรกิาเหนอื มส่ีวนแบ่งการ
ตลาดอยูท่ี ่432,000 ตนัต่อปี สามารถผลติได้เตม็จ�านวนตามทีอ่อกแบบมาเมือ่วนั
ที ่1 พฤศจกิายน 2553 ปัจจบุนัเดนิเครือ่งผลติได้วนัละ 1,200 ตนัต่อวนั นอกจาก
นี ้โรงงานอลัฟาเพท ยงัเป็นโรงงานทีใ่ช้เทคโนโลยใีหม่ล่าสดุ คอื MTRD หรอื
จากสภาวะของเหลวได้ออกมาเป็นเมด็พลาสตกิเลย ซึง่ในรายละเอยีดของเทคนคิ
นีท่้านสามารถอ่านได้ในคอลมัน์นวตักรรมใหม่
ก้�วต่อไปของธรุกจิเพท

การผลิตพลาสติกเพทใช้พลังงานน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์ที่ท�าจากแก้วและ 
อลมูเินยีม ดงันัน้ เพทจงึมค่ีาการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกมา
น้อยกว่าวสัดตุวัเลอืกอืน่ การรไีซเคลิพลาสตกิเพทยงัคงเป็นธรุกจิทีเ่พิง่เริม่ใหม่ 
แต่ในอนาคตจะเป็นสิง่ทีพ่บเหน็ได้ทัว่ไปมากขึน้ ไอวแีอลต้องการทีจ่ะส่งเสรมิ
ให้มกีารรไีซเคลิ ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการเตรยีมท�าโครงการด้านนีอ้ยูแ่ล้ว ด้วยการ
ประกาศเริม่ก่อสร้างโรงงานรไีซเคลิแห่งใหม่ขนาด 36,000 ตนัต่อปี สถานทีต่ดิ
กบัโรงงานอลัฟาเพท ในประเทศสหรฐัอเมรกิา การลงทนุครัง้นีไ้ม่เพยีงแต่ตอบ
สนองความต้องการของลกูค้าเท่านัน้ แต่เป็นการเตมิเตม็ความต้องการทีจ่ะสร้าง
ธรุกจิของเราให้ยัง่ยนืด้วย

โพลเิอสเตอร์เป็นชือ่ทัว่ไปทีใ่ช้เรยีกกลุม่ผลติภณัฑ์สงัเคราะห์ทีท่�าจากน�า้มนั
ปิโตรเลยีม อากาศ น�า้ และถ่านหนิ เราอาจจะคุน้เคยกบัเส้นใยโพลเิอสเตอร์
และขวดเพท (โพลเีอธลินี เทอเรฟธาลเลท) ในชวีติประจ�าวนัของเรา แต่มไีม่กี่
คนทีจ่ะทราบว่าจรงิๆ แล้วส่วนประกอบหลกัของเส้นใยโพลเิอสเตอร์กบัพลาสตกิ
เพทนัน้เหมอืนกนั ส�าหรบัคนทีท่�างานในอตุสาหกรรมด้านนี ้จะเข้าใจว่าสองค�านี้
สามารถใช้สลบักนัได้

ในช่วงปลายของทศวรรษที ่ 1920 บรษิทัดปูองท์ เคยเป็นคูแ่ข่งกบับรษิทั
อมิพเีรยีล เคมคิอล อนิดสัตรีส์้ หรอื ไอซไีอ ขององักฤษ แต่ในเดอืนตลุาคม 
พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929) ทัง้สองบรษิทันีไ้ด้ตกลงทีจ่ะแลกเปลีย่นข้อมลูกนัใน
เรือ่งเกีย่วกบัผลงานวจิยัพฒันาและสทิธบิตัรต่างๆ เริม่จาก จอห์น เรกซ์ วนิฟิลด์ 
นกัเคมชีาวองักฤษ และเจมส์ เทนแนนท์ ดกิสนั พนกังานของสมาคมช่างพมิพ์
ผ้าฝ้ายเมอืงแมนเชสเตอร์ เป็นผูไ้ปจดสทิธบิตัร โพลเีอธลินี เทอเรฟธาลเลทเป็น
ครัง้แรกในปี 2484 (ค.ศ. 1941) หลงัจากได้ท�าการทดลองต่อยอดจากงานวจิยั
ของ วอลเลซ คาโรเธอร์ส พนกังานดปูองท์ ทีไ่ด้สรปุมาว่าโพลเิอสเตอร์เกดิจาก
เอธลินี ไกลคอล ท�าปฏกิริยิากบักรดเทอเรฟธาลลกิ

งานวจิยัและพฒันาในเรือ่งการน�าพลาสตกิเพทมาประยกุต์ท�าขวดพลาสตกิ
ใช้ในเชงิการค้าได้เริม่ตัง้แต่ปลายทศวรรษที ่ 1960 และเพิม่มากขึน้ในระหว่าง
ปี 2514-2518 (ค.ศ. 1971-1975) งานวจิยัและพฒันาดงักล่าวนีส่้วนใหญ่มุง่
ที่พลาสติกหลักๆ หลายชนิด บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว และกระป๋องใน
สหรฐัอเมรกิาและยโุรป มองหาโอกาสหรอืความเป็นไปได้ในการน�าขวดเพทมา
ใช้แทนขวดแก้วและกระป๋อง อนัส่งผลทัง้ด้านทีค่กุคามต่อธรุกจิปัจจบุนัและอกี
ด้านกเ็ป็นโอกาสส�าหรบัธรุกจิใหม่ๆ ด้วย

การน�าเทคโนโลยีบรรจุเครื่องดื่มน�า้อัดลมลงในขวดเพทให้เป็นเชิงธุรกิจมี
การเตบิโตขึน้เป็นอนัมาก พลาสตกิเพทได้เข้ามาแทนทีบ่รรจภุณัฑ์ทีท่�าจากวสัดุ
ชนดิอืน่อย่างต่อเนือ่ง เริม่ตัง้แต่เป็นวสัดทุางเลอืกส�าหรบัเครือ่งดืม่บรรจรุ้อนทีม่ี
การละลายอย่างทัว่ถงึตัง้แต่ปี 2528 (ค.ศ. 1985) เริม่ใช้บรรจนุ�า้ผลไม้ในปีพ.ศ. 
2533 บรรจนุ�า้ดืม่ ตัง้แต่ปี 2543 และเริม่น�ามาใช้เป็นบรรจภุณัฑ์ส�าหรบัไวน์ เบยีร์ 
อาหารเดก็ และแทนทีบ่รรจภุณัฑ์เดมิทีเ่คยใช้วสัดพุวกโลหะและแก้ว

พลาสติกเพทในปัจจุบันเป็นพลาสติกหนึ่งในสองชนิดหลักที่ใช้ในการท�า
ขวดพลาสตกิ และพลาสตกิเพทท�าให้แก้วไม่ได้รบัความนยิมในการใช้เป็นบรรจุ
ภัณฑ์ส�าหรับหลายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งขวดเครื่องดื่มน�า้อัดลม เครื่องดื่มชนิด
ต่างๆ อาหาร ขวดสารเคมทีีใ่ช้ท�าความสะอาดตามบ้านและผลติภณัฑ์ดแูลผวิ
พรรณต่างๆ

ในทีส่ดุบรรดาขวดน�า้อดัลมทัง้หมดกเ็ปลีย่นจากแก้วมาเป็นขวดพลาสตกิเพท 
รวมทัง้ผลติภณัฑ์ส�าหรบัการดแูลผวิพรรณและสารเคมทีีใ่ช้ในครวัเรอืนกเ็ปลีย่น
อย่างรวดเรว็ เนือ่งมาจากปัจจยัหลายอย่าง เช่น ราคาถกู มคีวามปลอดภยัในการ
ใช้งานและยอมรบัได้ในด้านผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมเพราะสามารถรไีซเคลิได้
เรือ่งเล่าเกีย่วกบัพลาสตกิเพททีไ่ม่ถกูต้อง

มีการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพลาสติกเพทที่ไม่ถูกต้องกันแบบปากต่อ
ปาก ซึง่ไม่ยตุธิรรมกบัพลาสตกิเพทด้วยการน�าไปปะปนกบัพลาสตกิชนดิอืน่ทีม่ี
โครงสร้างทางเคมแีตกต่างกนัมาก โดยความเป็นจรงิแล้ว พลาสตกิเพทเป็นวสัดุ
ทีส่ะอาด ไม่มสีารบสิฟีนอล เอ (BPA) ฟะทาเลท ไดออกซนิ ตะกัว่ แคดเมยีม 
หรอืสารทีไ่ปขดัขวางการท�างานของต่อมไร้ท่อ การดืม่น�้าจากขวดเพททีต่ัง้ทิง้ไว้
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IVL Today 
A Leading PET Producer

IVL วันนี้ ผู้น�าการผลิตพลาสติกเพท

INVISTA Site at Spartanburg

Indorama Ventures is a leading international PET resin producer established in three major regions of the world – Asia Pacific, 
North America, and Europe. Orion Global PET, a subsidiary of Indorama, is located in Klaipeda Free Economic Zone, Lithuania. The 
Company produces PET polymers (Polyethylene Terephthalate) which are used in a wide range of industries including beverages, food, 
pharmaceutical, personal and home care. The plant started commercial production in 2006 with an annual capacity of 230,000 tons, 
making it the largest single PET resin plant in Europe. Modern Swiss technologies enable it to reduce the environmental impact well 
below the permissible parameters. 

The plant is ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 certified. The Company focuses on people, processes, knowledge, quality 
product meeting customers’ satisfaction, dedicated service, safety in operations and commitment to social responsibility and environment. 
In 2010, Orion Global PET received the Exporter of the Year Award from the Lithuanian Confederation of Industrialists.

อนิโดรามา เวนเจอรส์ เป็นบรษิทัผูผ้ลติพลาสตกิเพทชัน้น�าของโลก มโีรงงานตัง้อยูใ่นสามทวปีหลกั คอื เอเชยีแปซฟิิก อเมรกิาเหนอืและยโุรป โอเรยีน โกลบอล เพท 
เป็นบรษิทัย่อยของอนิโดรามา โรงงานของบรษิทัโอเรยีน โกลบอล เพท ตัง้อยูใ่นเขตเศรษฐกจิเสรเีมอืงไกลเปดา ประเทศลธิวัเนยี ซึง่ท�าการผลติพลาสตกิเพท หรอื 
โพลเีอธลินี เทอเรฟธาเลท ทีม่กีารใช้กนัอย่างกว้างขวางในอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น ท�าเป็นบรรจภุณัฑ์ส�าหรบัอาหารและเครือ่งดืม่ ในอตุสาหกรรมผลติยาต่างๆ รวมทัง้
ของใช้ส่วนตวัและในครวัเรอืน โรงงานเริม่การผลติเพือ่จ�าหน่ายได้ในปี 2549 ด้วยก�าลงัการผลติ 230,000 ตนัต่อปี ซึง่เป็นโรงงานผลติเมด็พลาสตกิเพททีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในทวปียโุรป โดยใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัของสวสิท�าให้สามารถลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมได้ต�่ากว่าค่าทีไ่ด้รบัอนญุาต โรงงานนี ้ ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 
9001, ISO 14001และ OHSAS 18001 โดยบรษิทัได้มุง่เน้นทีบ่คุลากร กระบวนการผลติ ความรู ้และคณุภาพของสนิค้าเพือ่ให้เป็นทีพ่อใจของลกูค้า มุง่มัน่ในการ
บรกิาร มกีารท�างานทีป่ลอดภยัและให้ค�ามัน่สญัญาว่าจะรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ในปี 2552 บรษิทัโอเรยีน โกลบอล เพท ได้รบัรางวลัผลติภณัฑ์ดเีด่น
แห่งปีจากสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศลธิวัเนยี

IVL Acquires Plants in China, Mexico and U.S.A.
Good news as the company continues to acquire facilities and 

bring more people into our Indorama family. On 12 November 
2010, IVL signed a definitive agreement to acquire PET polymer 
and resins manufacturing facilities located in Spartanburg, South 
Carolina and Queretaro, Mexico from INVISTA. The total value of 
the acquisition will be $420 million less certain assumed liabilities, 
and includes $229 million for the net fixed assets and equity 
interests, as well as $174 million for the net working capital of 
the business, subject to customary adjustments at closing. We 
anticipate the transaction will close in the first quarter of 2011, 
pending receipt of necessary regulatory approvals.

INVISTA’s Spartanburg, South Carolina, facility produces polyester 
resins and polyester staple currently used in bottles for carbonated 
soft drinks, water, beer, juice, and wine; food and custom-container 

applications, and fibers and specialty polymers for a variety of 
applications. The Spartanburg operation has a total capacity of 470 
kMT per annum and approximately 490 people are employed at the 
site. We welcome all of you and look forward to working with you.

INVISTA’s Queretaro, Mexico, facility produces polyester res-
ins and polyester staple similar to that produced at INVISTA’s 
Spartanburg operation. Queretaro has a total capacity of 535 kMT 
per annum. Approximately 510 people are employed at the site. 
Again, we welcome all of you to the family and look forward to 
working together.

IVL will now have access to new customers and markets 
via Queretaro and entry into the US specialty PET fibers market 
via Spartanburg. We will be keeping essentially all employees at 
these two plants and believe we will have many years of growth 
with your help. 

 “This planned acquisition will allow IVL to build upon our 
expanding global platform, make the company the largest PET 
producer in the world, and deliver on our strategy to enter into 
new higher growth regions like Central and Latin America,” said, 
Aloke Lohia, Group Chief Executive Officer of Indorama Ventures. 
“We believe these valuable assets will further strengthen our capa-
bility and reinforce our ongoing commitment to the PET and Fiber 
business. We are truly excited as such million ton opportunities 
are seldom available. Furthermore, INVISTA’s innovative products 
and a recognized brand will allow Indorama Ventures to enhance 
its value proposition to its customers and stakeholders, considering 
the depth of management and knowledge that reside at these facili-
ties supporting manufacturing, R&D and Post Consumer Recycling 
(PCR),” added Mr. Lohia.

IVL Today  
วันน้ี... ท่ีอินโดรามา
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On 11 November 2010, IVL announced a definitive agreement 
to acquire the assets of Guangdong Shinda UHMWPE Co. Ltd., 
which has manufacturing in Kaiping City, Guangdong Province of 
China. The plant has an installed capacity of 406,000 tons per 
annum to produce PET polymers and Polyester polymers for fibers 
and yarns and industrial applications. 

The transaction is expected to be finalized sometime in the 
first quarter of 2011, pending required regulatory approvals as 
well as certain conditions precedent by the vendor. 

ไอวแีอล ซือ้บรษิทัผลติโพลเิมอร์ของจนี เมก็ซโิก และสหรฐัอเมรกิ�
เป็นข่าวดทีีบ่รษิทัยงัคงซือ้กจิการใหม่ และเป็นการเพิม่สมาชกิในครอบครวั

อนิโดรามามากขึน้ เมือ่วนัที ่12 พฤศจกิายน 2553 บมจ. อนิโดรามา เวนเจอร์ส 
(IVL) ประกาศเซน็สญัญาซือ้โรงงานผลติ PET โพลเีมอร์และเรซนิในเมอืงสปาร์
แทนบร์ูก รฐัเซาท์ แคโรไลนา สหรฐัฯ และ เมอืงเกเรตาโร ในประเทศเมก็ซโิก 
จากบรษิทั อนิวสิต้า การเข้าซือ้กจิการในครัง้นีม้มีลูค่า 420 ล้านเหรยีญสหรฐั ไม่
รวมภาระหนีส้นิบางรายการและอกี 229 ล้านเหรยีญส�าหรบัสนิทรพัย์ถาวร รวม
ทัง้ 174 ล้านเหรยีญสหรฐัในส่วนทนุของเครอืข่ายธรุกจิ การโอนทรพัย์สนิจาก
ทัง้หมดคาดว่าจะเสรจ็สิน้ในไตรมาสแรก ปีพ.ศ. 2554 โดยปัจจบุนัอยูร่ะหว่าง
การรออนมุตัติามกฎระเบยีบ

อินวิสต้า สปาร์แทนบูร์ก ในรัฐเซาท์แคโรไลนา เป็นผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์ 
เรซิน และโพลีเอสเตอร์ สเตเปิล ที่ปัจจุบันใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ส�าหรับ
เครือ่งดืม่ประเภทน�า้อดัลม น�า้ดืม่ เบยีร์ น�า้ผลไม้ และไวน์ บรรจภุณัฑ์ส�าหรบั
อาหารและผลติภณัฑ์ตามค�าสัง่เฉพาะของลกูค้า เส้นใย และโพลเีมอร์สงัเคราะห์
ส�าหรบัการใช้งานต่าง ๆ กนั โรงงานผลติในสปาร์แทนบร์ูกมกี�าลงัการผลติอยูท่ี่ 
470,000 เมตรกิตนัต่อปีและมกีารพนกังานประมาณ 490 คน ซึง่เรามคีวามยนิดี
ทีจ่ะได้ท�างานร่วมกนั

อนิวสิต้า เกเรตาโร ในประเทศแมกซโิก เป็นผูผ้ลติโพลเีอสเตอร์ เรซนิ และ
โพลเีอสเตอร์ สเตเปิล เช่นเดยีวกบัโรงงานผลติอนิวสิต้า สปาร์แทนบร์ูก โดยมี
ก�าลงัการผลติอยูท่ี ่535,000 เมตรกิตนัต่อปี และมกีารพนกังานประมาณ 510 คน

การเข้าซือ้กจิการในครัง้นีค้าดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กบั IVL ได้เตม็
จ�านวนนบัตัง้แต่ปีแรกของการร่วมงาน โดยอนิโดรามา เวนเจอร์สเชือ่ว่าการควบ
รวมกจิการในครัง้นีจ้ะสร้างโอกาสในการเพิม่มลูค่าให้กบัผูถ้อืหุน้ในอนาคต

"แผนการควบรวมกจิการในครัง้นีจ้ะช่วย อนิโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) ใน
การขยายธรุกจิไปทัว่โลก และท�าให้เรากลายเป็นผูผ้ลติ PET อนัดบั 1 ของโลก 
และยงัเป็นกลยทุธ์ทีจ่ะช่วยเจาะตลาดในภมูภิาคทีม่อีตัราการเตบิโตสงูทัง้ อเมรกิา
กลางและอเมรกิาใต้" นาย อาลก โลเฮยี ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร อนิโดรามา เวน
เจอร์ส กล่าว "เราเชือ่ว่ากจิการทีม่ค่ีานี ้ จะช่วยเสรมิสร้างความแขง็แกร่งให้กบั
ธรุกจิผลติพลาสตกิเพทและเส้นใยของเรา เรารูส้กึตืน่เต้นกบัการทีผ่ลติได้ถงึล้าน
ตนั นอกจากนีแ้ล้ว ผลติภณัฑ์นวตักรรมใหม่ของอนิวสิต้า และการเป็นแบรนด์
ทีคุ่น้เคย จะช่วยให้อนิโดรามา เวนเจอร์ส สามารถสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัผูถ้อืหุน้ 
การได้เข้าถงึการบรหิารและองค์ความรูท้ีล่กึซึง้จากการผลติ งานวจิยัและพฒันา 
การน�ากลบัมาใช้ใหม่" นายโลเฮยีกล่าวเพิม่เตมิ

11 พฤศจกิายน 2553 – บมจ. อนิโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) ประกาศเซน็
สญัญาซือ้สนิทรพัย์ในบรษิทั กวางตง ซนิตา ยเูอชเอม็ดบับลวิพอี ีจ�ากดั ซึง่มฐีาน
การผลติอยูท่ี ่เมอืงไคปิง มณฑล กวางตุง้ ประเทศจนี มกี�าลงัผลติโพลเีมอร์เพท 
และโพลเีอสเตอร์ เรซนิ ส�าหรบัเส้นใยและด้ายในอตุสาหกรรมต่าง ๆ 406,000 
ตนัต่อปี การท�าข้อตกลงทางธรุกจิในครัง้นีค้าดว่าจะมข้ีอสรปุภายในไตรมาส 1 
ปี พ.ศ. 2554 โดยขัน้ตอนทีย่งัเหลอือยูไ่ด้แก่การขออนมุตัติามกฎระเบยีบของ
ทางการ และเงือ่นไขสดุท้ายกบัเจ้าของกจิการเดมิ

Signing Ceremony between Guangdong Shinda 
& Indorama Polymers Pcl.11 Nov 2010 

Guangdong Shinda plant in Guangdong Province

New Project in Nigeria
IVL’s PET business will make its first foray into a new continent 

following the announcement in August that it will construct a Solid 
State Polymerization (SSP) plant in Port Harcourt, Nigeria, on the 
West Coast of Africa. Solid State Polymerization is the second 
stage of the PET production process used to produce bottle grade 
chips. The initial resin resulting from a polycondensation process 
will be produced at the company’s facility in Ottana, Italy, and 
shipped to Nigeria for final processing. The approximately US$11 
million plant will have a capacity of 75,000 tons per year and is 
expected to be operational in the third quarter of 2011.
โครงก�รสร้�งโรงง�นแห่งใหม่ทีไ่นจเีรยี

ธุรกิจผลิตพลาสติกเพทของ IVL จะเริ่มรุกคืบเข้าสู่ทวีปใหม่เป็นครั้ง
แรก หลังจากได้ประกาศออกไปในเดือนสิงหาคมว่าจะท�าการก่อสร้างโรงงาน
ผลติสารโพลเิมอร์ในสภาวะของแขง็ในเมอืงพอร์ต ฮาร์คอร์ท ประเทศไนจเีรยี 
ซึ่งตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกา กระบวนการเปลี่ยนให้เป็นสาร
โพลิเมอร์ในสภาวะของแข็งเป็นขั้นที่สองของกระบวนการผลิตพลาสติกเพทที่
ใช้ผลติเมด็พลาสตกิเกรดทีใ่ช้ในการผลติขวด สารสงัเคราะห์เริม่ต้นนีเ้กดิจาก
กระบวนการการควบแน่นหลายขั้นตอนโดยจะท�าการผลิตจากโรงงานในเมือง 
อ๊อตตานา ประเทศอติาล ีแล้วขนส่งทางเรอืมายงัประเทศไนจเีรยีเพือ่ท�าการผลติ
ในขัน้ตอนสดุท้าย โรงงานซึง่มมีลูค่าประมาณ 11 ล้านเหรยีญสหรฐั มกี�าลงัการ
ผลติ 75,000 ตนัต่อปี คาดว่าจะสามารถเริม่ท�าการผลติได้ในไตรมาสทีส่ามของ
ปี 2554
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IRH received the Honor Shield from Singhburi Technical College
The Cooperative Education Program is an important link in 

the educational process that allows vocational college students to 
receive on-the-job training in industry. This is achieved through a 
working agreement between IRH and educational institutions. This 
agreement allows the students, through study and work experience, 
to enhance their knowledge, personal development, and professional 
preparation. IRH supports educational institutions by providing on-
the-job training to students of the institute. Annually, 20 students 
from nearby institutes come for training for 3-4 months. Picture 
shows Mr. S. N. Bhaumick receiving the Honor Shield from Director 
of the Singhburi Technical College for supporting the Cooperative 
Education Program on 16 September 2010.
IRH รบัโล่ห์ขอบคณุในคว�มร่วมมอืกบัวทิย�ลยัเทคนคิสงิห์บรุี

โครงการทวภิาคเีป็นการตกลงให้ความร่วมมอืด้านการศกึษาระหว่างสถาน
ประกอบการกบัวทิยาลยัอาชวีศกึษา เป็นตวัเชือ่มส�าคญัทีท่�าให้นกัเรยีนอาชวีศกึษา
ได้รบัการฝึกปฏบิตังิานจรงิในโรงงานอตุสาหกรรม สิง่นีส้�าเรจ็ได้ด้วยความร่วมมอื
กนัระหว่าง บรษิทัอนิโดรามา โฮลดิง้ส์และสถาบนัการศกึษา ซึง่จะช่วยให้นกัเรยีน
มคีวามรูแ้ละทกัษะการท�างานเพิม่ขึน้ เป็นการพฒันาตนเอง รวมทัง้เตรยีมตวัเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญในวชิาชพี อนิโดรามา โฮลดิง้ส์ สนบัสนนุสถาบนัการศกึษาด้วยการ
ให้ความร่วมมอืรบันกัศกึษาเข้าท�าการฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการ โดย
ในแต่ละปี จะรบันกัศกึษาจ�านวน 20 คน จากสถาบนัการศกึษาในแถบพืน้ที่
ใกล้โรงงานเข้ามารบัการฝึกปฏบิตังิานเป็นเวลา 3-4 เดอืน ในรปูนาย เอส เอน็ 
พาวมิค ได้รับโล่เกียรติยศจากผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เป็นการ
ขอบคณุทีใ่ห้การสนบัสนนุโครงการความร่วมมอืทางการศกึษา ซึง่จดัขึน้เมือ่วนั
ที ่16 กนัยายน 2553

Mr. Aloke Lohia was granted an Honorary PhD
Mr. Aloke Lohia, Group CEO of Indorama Ventures Public 

Company Limited, was granted an Honorary PhD from the Faculty 
of Business Administration, Rajamangala University of Technology 
Krungthep on 15 November 2010. The commencement ceremony 
was presided over by Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn, representing His Majesty the King.

นายอาลก โลเฮยี ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส 
จ�ากดั (มหาชน) เข้ารบัพระราชทานปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิจ์ากคณะ
บรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ เมือ่วนัที ่15 พฤศจกิายน 
2553 โดยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารทีรงเสดจ็เป็นประธานในพธิี
พระราชทานปรญิญาบตัร

Mr. Lohia and Mrs. Lohia at the commencement
ceremony 15 Nov 2010

Mr. S. N. Bhaumick (right) receiving the honor shield from
The director of Singburi Technical College 16 Sep. 2010

New Silo Project in Rotterdam
Management at our Rotterdam PET and PTA site are proceeding with a new project to expand storage capacity for finished goods. 

Silos were bought in Germany and shipped by sea to our Europoort site in April 2010. On July 29 the first silo was installed. The 
hoisting of the silos was finished shortly after. In total, 24 silos with a capacity of 400 - 600 cubic metres were put into place. With 
this project, Indorama Ventures’ Europoort facility in Rotterdam will increase its PET storage capacity by approximately 10,000 metric tons.
โครงก�รตดิตัง้ไซโลเกบ็สนิค้�ใหม่ทีร่อ็ตเตอร์ดมั

ผูบ้รหิารทีโ่รงงานผลติสารพทีเีอและพลาสตกิเพททีเ่มอืงรอ็ตเตอร์ดมั ได้มโีครงการเตรยีมสร้างไซโลส�าหรบัเกบ็ผลติภณัฑ์เพิม่ โดยได้สัง่ซือ้ไซโลจ�านวน 24 ไซโล
จากประเทศเยอรมนั แล้วขนส่งทางเรอืมายงัโรงงานทีท่่าเรอืยโูรพอร์ต เมือ่เดอืนเมษายน 2553 ได้ท�าการตดิตัง้ไซโลชดุแรกเสรจ็ไปเมือ่วนัที ่ 29 กรกฎาคม ศกนี้ 
ส่วนไซโลทีเ่หลอื กท็�าการยกและตดิตัง้เสรจ็ในเวลาไม่นานหลงัจากนัน้ จาก 24 ไซโลทีต่ดิตัง้เรยีบร้อยไปนัน้จะท�าให้มขีนาดบรรจสุนิค้าได้ 400-600 ลกูบาศก์เมตร 
โครงการนีส่้งผลให้มสีิง่อ�านวยความสะดวกทีท่่าเรอืยโูรพอร์ตในเมอืงรอ็ตเตอร์ดมัของอนิโดรามา เวนเจอร์ส เพิม่ขึน้ ซึง่ไซโลเหล่านีม้คีวามจสุามารถเกบ็พลาสตกิเพท
ได้ประมาณ 10,000 เมตรกิตนั
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What's Happening at StarPet? (by Avnish Madan)
Way over in the USA, IVL's first foreign acquisition, StarPet 

in Asheboro North Carolina, has always been a part of the local 
community. As a good corporate citizen, it has been contributing 
to the health and welfare of local communities for many years. 
This year, we have seen some assistance to a wider variety of 
"locals" with a contribution to the North Carolina Zoo located in 
Asheboro. Corporate sponsorship enables the zoo to maintain and 
upgrade exhibits. StarPet also sponsors “Zoo To Do”.

มอีะไรเกดิขึน้ทีโ่รงง�นสต�ร์เพท?
ไอวีแอลเป็นบริษัทต่างชาติแห่งแรกที่ เข ้าไปซื้อบริษัทสตาร์เพทใน 

มลรัฐนอร์ทแคโรไลน่า ซึ่งสตาร์เพทเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เป็นพลเมือง
ที่ดีที่ได้ร่วมสร้างสุขภาพและสวัสดิการของชุมชนในท้องถิ่นเป็นเวลาหลาย
ปี ซึ่งปีนี้ได้ให้ความช่วยเหลือที่หลากหลายแก่ท้องถิ่นด้วยการให้ความ
สนับสนุนแก่สวนสัตว์ของมลรัฐนอร์ท แคโรไลน่า ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง แอชีโบโร 
บริษัทเป็นผู้สนับสนุนให้สวนสัตว์ สามารถรักษาคุณภาพและยกระดับการจัด
แสดงต่างๆ ได้ โดยบรษิทัสตาร์เพทยงัคงมอบทนุสนบัสนนุโครงการ “Zoo To 
Do” ให้ส�าเรจ็ไปได้ด้วยดี

A poem coined by Jimmy Dowdell, one of 
the process supervisors of how he visualizes 

 a foreign company in the USA
กลอนนี้แต่งโดย จิมมี่ ด�วเดล หัวหน้�ง�น
กระบวนก�รผลติผูห้นึง่ ซึง่สะท้อนสิง่ทีเ่ข�เหน็บรษิทั
ต่�งช�ตมิ�ตัง้ในสหรฐัอเมรกิ�
 

AlphaPet
Once upon a time

on some land beside BP
came an organization

from far across the sea.
They set themselves a goal
to build a new age Plant
forget about the critics

who told them, no you can't.
They started hiring people
of many different types

with promises of great success
but few believed the hype.
As pressures started rising
and tempers seemed to flare

our leaders kept us on the path
with knowledge soon to share.
And now we've stuck together
through all of thick and thin
and listen daily as the “chips”

fill up our many bins!
กาลครัง้หนึง่นานมาแล้ว
บนผนืดนิข้างข้างบพีี
ได้มอีงค์กรหนึง่

มาจากดนิแดนอกีฟากของทะเล
เขาตัง้เป้าหมายให้กบัตนเอง

จะสร้างโรงงานยคุใหม่
ลมืเรือ่งวกิฤตเิศรษฐกจิ

ทีใ่ครต่อใครต่างบอกเขาว่า คณุท�าไม่ได้หรอก
เขาเริม่จ้างพนกังาน

ด้วยพืน้ฐานแตกต่างมากมาย
ด้วยค�ามัน่ถงึความส�าเรจ็ยิง่ใหญ่

แต่น้อยคนทีเ่ชือ่ค�าโฆษณา
ขณะทีค่วามกดดนัเริม่เพิม่มากขึน้
และด้วยอารมณ์ทีด่จูะพลุง่พล่าน
ผูน้�าของเรากด็งึเราให้เข้าทีเ่ข้าทาง

ด้วยความรูค้วามสามารถมาถ่ายทอดแบ่งปัน
และแล้วเรากร่็วมท�างานอยูด้่วยกนั

ผ่านปัญหายากง่ายด้วยกนั
และรบัฟังปัญหาแต่ละวนั

ขณะทีเ่มด็พลาสตกิเพท (chips) กเ็ตมิเตม็หลายๆ ถงัให้เรา
Jimmy Dowdell – Process Supervisor

Indorama Polymers Rotterdam celebrated the groundbreaking 
Friday October 1 Indorama Polymers Rotterdam celebrated the 

groundbreaking for the PET2 plant. During the visit by Indorama 
Ventures PET Division CEO, Mr. D. K. Agarwal, there was a short 
ceremony south of the PET plant at the Europoort site. 

Members of the PET2 steering team (S. Short, B. Held, S. 
Baldi, A. van Ooteghem, W. Fornara, R. Lakeman, R. van de 
Visch) as well as G. Rathore were present. Due to obligations 
elsewhere Salil Joshi, S.K. Sharma and Martin Buurmans - also 
members of the PET2 steering team - were not available that day.

เมือ่วนัศกุร์ที ่1 ตลุาคม นาย ด ีเค อาการ์วาล ประธานกรรมการบรหิาร 
กลุม่ธรุกจิ PET บรษิทัอนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) ได้ท�าพธิขีดุดนิ 
(groundbreaking) คล้ายพธิลีงเสาเอกของไทย เพือ่จะเริม่ก่อสร้างโรงงาน
ผลติพลาสตกิเพทโรงทีส่อง ในระหว่างการเยีย่มชมโรงงาน บรษิทัอนิโดรามา 
โพลเิมอร์ส รอ็ตเตอร์ดมั โดยพธิไีด้จดัแบบเรยีบง่ายทีบ่รเิวณด้านใต้ของโรงงาน
ผลิตพลาสติกเพทบริเวณท่าเรือยูโรพอร์ต ทั้งนี้ได้มีทีมผู้บริหารโรงงานผลิต
พลาสตกิเพทโรงทีส่องมาร่วมพธิด้ีวย เช่น นายเอส ชอร์ต นายบ ีเฮลด์ นาย
เอส บลัด ีนายเอ วาน อเูตกเฮม นายดบับลวิ ฟอร์นารา นายอาร์ เลคแมน  
นายอาร์ แวน เดอ วสิช์ รวมทัง้ นายจ ีราธอร์ แต่นาย ซาลลิ โจช ินายเอส 
เค ชาร์มาและนาย มาร์ตนิ บรูแมนส์ ซึง่เป็นสมาชกิของทมีผูบ้รหิารโรงงาน
ผลติพลาสตกิเพทโรงทีส่องด้วย ไม่สามารถมาร่วมงานได้เนือ่งจากตดิภารกจิ 

PET2 steering Team IVL’s Rotterdam Site
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The unforgettable image of a letter in a bottle floating in the 
sea, sent by a man to his true love in the movie "Message in a 
Bottle,” is back and becoming the object of focus of the world 
again. Here we will take you to sail the world on a new journey 
aboard the recycled plastic bottle catamaran Plastiki.

Plastiki was built following an innovative idea by David De 
Rothschild, 31 year-old son of the Rothschild banking family of 
England. He is a writer and enthusiastic environmentalist. He is 
also the head of Adventure Ecology, an expedition group raising 
awareness about climate change. Plastiki was conceived after he 
read a 2006 United Nations report that found there are more than 
6.4 million tons per year of plastic litter in the sea. Inspired by 
"Kon Tiki", a sailing vessel made of balsa wood by Thor Heyerdahl 
the Norwegian explorer and anthropologist, he named his boat 
Plastiki in honor of Heyerdahl.

The 18–meter-long Plastiki was built from recycled PET bot-
tles, compressed by carbon dioxide gas to enhance their strength, 
durability and ability to float. The boat consisted of more than 
12,500 bottles, as that is the number of discarded plastic bottles 
that appear in America every 8.3 seconds, or 2.5 million bottles 
per hour. Imagine how this wasted plastic causes a serious threat 
to the environment and creates a pollution problem for marine life 
In addition, other materials used in Plastiki are recycled and  
natural, such as cashew bark and sugar cane mucilage, a recycled 
aluminum mast and utilizing the power of solar panels.

Plastiki took four months to travel over 8,000 miles across 
the Pacific Ocean, heading to Sydney Harbour. During the trip 
De Rothschild and his crew members found the Great Pacific 
Garbage Patch on the north of the Pacific Ocean, which is double 
the size of Texas.

The great story of Plastiki, the PET recycled bottle catamaran, 
can show the world how old PET bottles can actually be used 
effectively and promote human awareness of a potential global 
waste contamination disaster too.

Source : My World Magazine, October 2010
http://www.greenpacks.org/2009/03/25/plastiki-recycled-plastic-bottles-
catamaran-to-sail-the-world/

หลายคนคงประทับใจไม่รู้ลืมกับภาพของขวดที่ภายในสอดจดหมายลอย
มากับน�้าทะเลที่ชายหนุ่มส่งถึงรักแท้ของเขาซึ่งเป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง
ดงั Message in a Bottle กลบัมาวนันีข้วดใบน้อยได้ออกเดนิทางท่ามกลาง
มหาสมทุรอกีครัง้ แต่มนัถกูเปลีย่นแปลงรปูแบบการเดนิทางให้ดยูิง่ใหญ่และ
อลงัการมากยิง่ขึน้และเป็นทีจ่บัตามองของคนทัง้โลกอกีครัง้ ใช่แล้วเราก�าลงัจะ
น�าท่านออกเดนิทางครัง้ใหม่ไปกบัเรอืใบขวดพลาสตกิรไีซเคลิ Plastiki 

Plastiki ถกูสร้างขึน้ด้วยไอเดยีสดุเจ๋งของ เดวดิ เดอ รอธไซลด์ หนุม่รุน่
ใหม่วยั 31 ปีผูม้ดีกีรเีป็นถงึทายาทของนายธนาคารใหญ่ "รอธไซลด์" ในประเทศ
องักฤษแต่กลบัหลงใหลงานเขยีนและการท�างานด้านสิง่แวดล้อม รวมทัง้เป็นผูก่้อ
ตัง้กลุม่ Adventure Ecology อกีด้วย การต่อเรอืในครัง้นีไ้ด้รบัแนวคดิหลงั
จาก เดอ รอธไซลด์ ได้อ่านรายงานของสหประชาชาตเิมือ่ปี 2549 ซึง่พบว่าใน
แต่ละปีมกีารทิง้ขยะพลาสตกิลงสูท่ะเลกว่า 6.4 ล้านตนั ประกอบกบัแรงบนัดาล
ใจในการต่อเรอื "Kon Tiki" จากไม้บลัซาของบรรพบรุษุอย่าง "ธอร์ เฮเยอร์ดาล" 
นกัส�ารวจและนกัมานษุยวทิยาชาวนอร์เวย์ 

เรอืใบ Plastiki ถกูตัง้ชือ่เพือ่เป็นเกยีรตแิก่ เฮเยอร์ดาล ล�านีม้คีวามยาว 
18 เมตร ถูกสร้างขึ้นจากขวดน�้าพลาสติก PET รีไซเคิลที่ถูกอัดด้วยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จนเตม็เพือ่เสรมิให้มคีวามแขง็แรงทนทานและสามารถลอยตวั
ในน�า้ได้จ�านวนกว่า 12,500 ใบ หรอืเทยีบได้กบัปรมิาณขวดพลาสตกิทีถ่กูทิง้ใน
อเมรกิาทกุ 8.3 วนิาท ีหรอื 2.5 ล้านใบในแต่ละชัว่โมง ลองนกึภาพตามสคิรบั
ว่าขยะพลาสตกิเหล่านีจ้ะเป็นภยัร้ายแรงต่อสิง่แวดล้อมและก่อให้เกดิมลพษิต่อ
สิง่มชีวีติในน�า้มากแค่ไหน! นอกจากนีว้สัดอุืน่ทีถ่กูน�ามาใช้ในการต่อเรอืกล้็วน
เป็นมติรกบัธรรมชาต ิไม่ว่าจะเป็นกาวอนิทรย์ีจากเปลอืกต้นมะม่วงหมิพานต์และ
อ้อย เสากระโดงเรอืจากท่ออลมูเินยีมรไีซเคลิ ใบเรอืจากวสัดรุไีซเคลิ หรอืแม้แต่
พลงังานจากแผงโซล่าเซลล์ เป็นต้น

เรือใบอนุรักษ์ธรรมชาติล�านี้ใช ้ เวลา 4 เดือน เพื่อเดินทางข ้าม 
มหาสมทุรแปซฟิิกมุง่หน้าสูท่่าเรอืซดินย์ี ซึง่รวมเป็นระยะทางกว่า 8,000 ไมล์ 
ระหว่างการเดินทางเขาได้พบกับแพขยะลอยทะเลที่มีขนาดใหญ่กว ่า 
รฐัเทก็ซสัถงึ 2 เท่า หรอืบรเิวณทีเ่รยีกว่า "Great Pacific Garbage Patch" 
ซึง่อยูท่างตอนเหนอืของมหาสมทุรแปซฟิิก ความยิง่ใหญ่ของเรอืขวดพลาสตกิ
รไีซเคลิ Plastiki นีน้อกจากจะเป็นการพสิจูน์ให้เหน็ว่าขวดพลาสตกิทีไ่ร้ค่าก็
สามารถน�ามาสรรสร้างให้เกดิประโยชน์ได้แล้ว ยงัเสมอืนเป็นการปลกูจติส�านกึ
และท�าให้ผูค้นหนัมาใส่ใจกบัภยัขยะปนเป้ือนในสิง่แวดล้อมและปัญหามลพษิ
ในทะเลกนัอย่างจรงิจงัเสยีที
ขอบคณุข้อมลูจาก : นติยสาร My World ฉบบัเดอืนตลุาคม 2553

http://www.greenpacks.org/2009/03/25/plastiki-recycled-
plastic-bottles-catamaran-to-sail-the-world/

 Plastiki Catamaran 
an amazing use of PET plastic bottles

Plastiki Catamaran กับความมหัศจรรย์ของขวดน�้าพลาสติก

Good To Know
รู้ไว้ ใช่ว่า
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In general, PET Resin is normally produced by using Pure 
Terephthalic Acid (PTA) as a raw material to react with Mono 
Ethylene Glycol (MEG) in four reactors using Conventional Poly-
condensation (CP), to get a low viscosity precursor pellet. This is 
sent through a Solid State Polycondensation (SSP) step, essentially 
a post-condensation process to get a high-viscosity bottle-grade resin 
at the same time getting rid of the undesired Acetaldehyde (AA)

 
In UIF-MTR Technology, a conventional four reactor melt 

processing unit is replaced by a two reactor process. There is no 
Solid State Processing, and polycondensation is achieved in one 
step. Post Pellet conditioning keeps the AA well within norms, 
using an underwater Pelletizer to get spherical pellets with a lower 
chance of fines being generated.

This UIF-MTR technology is used at the latest generation 
state-of-art 432,000 tonne per annum AlphaPet PET Inc plant built 
in Decatur, Alabama – one of the largest capacity plants in all 
of North America. Groundbreaking started in Q1 2008 and trial 
operations started in Q3 of 2009. It has an optimal supply chain 
and flexibility with access to barges, rail and road networks. The 
plant was officially opened in June 2010. It has an extremely low 
carbon footprint and is strategically poised to service customers 
all over NAFTA.

Innovation

New Technology
MTR PET Resin Process

เทคโนโลยีใหม่-กระบวนการผลิตพลาสติกเพทของ MTR
โดยทัว่ไปแล้ว การผลติเมด็พลาสตกิเพท จะใช้ พทีเีอ หรอืกรดเทอเรฟธาลกิ 

บรสิทุธิเ์ป็นวตัถดุบิ น�ามาท�าปฏกิริยิากบัโมโนเอธลินี ไกลคอล (MEG) ในถงั
ปฏกิริยิาเคมทีีต่ดิตัง้เรยีงกนัสีช่ดุประกอบด้วยหน่วยควบแน่นหลายขัน้ตอนแบบ
ดัง้เดมิเพือ่ให้ได้เมด็พลาสตกิขัน้ต้นชนดิทีม่คีวามหนาแน่นต�า่ แล้วจงึส่งต่อไป 
ยังหน่วยควบแน่นหรือขั้นตอนแยกน�้าออกจากก้อนพลาสติกแข็ง โดยเฉพาะ
กระบวนการควบแน่นในขัน้ตอนสดุท้ายจะได้เมด็พลาสตกิเกรดส�าหรบัท�าขวด
ชนิดที่มีความหนาแน่นสูงและขณะเดียวกันก็ขจัดอาเซตัลดีไฮด์ที่ไม่ต้องการ
ออกไปด้วย

ส�าหรบักระบวนการผลติแบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยขีอง UIF-MTR ขัน้
ตอนที่ใช้ถังปฏิกิริยาเคมีสี่ชุดที่เป็นกระบวนการแบบเหลวจะถูกแแทนที่ด้วย
กระบวนการที่ใช้ถังปฏิกิริยาเคมีเพียงสองชุด ซึ่งจะไม่มีขั้นตอนท�าให้เป็น
ของแขง็ก่อนหรอืกระบวนการในรปูของของแขง็เหมอืนแบบเดมิ และปฏกิริยิา
การควบแน่นโพลเิมอร์จะเกดิขึน้ในขัน้ตอนเดยีว การควบคมุสภาวะเงือ่นไขของ
การท�าเมด็พลาสตกิขัน้สดุท้ายจะสามารถควบคมุให้อาเซตลัดไีฮด์อยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานและการท�าให้เป็นเมด็ขณะอยูใ่ต้น�า้ช่วยให้ได้เมด็แบบรปูทรงกลมซึง่
ช่วยลดโอกาสในการแตกเป็นผงละเอยีดด้วย

เทคโนโลยขีอง UIF-MTR นี ้ อนิโดรามาได้น�ามาใช้ในโรงงานผลติเมด็
พลาสตกิเพทโรงล่าสดุ คอืโรงงานบรษิทั อลัฟาเพท สร้างขึน้ทีเ่มอืง เดคาเทอร์ 
รฐัอาลาบามา ประเทศสหรฐัฯ โดยมกี�าลงัการผลติ 432,000 เมตรกิตนัต่อปี จดั
เป็นโรงงานทีม่ขีนาดก�าลงัการผลติสงูทีส่ดุในทวปีอเมรกิาเหนอื ได้เริม่การก่อสร้าง
ตัง้แต่ไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2008 และทดลองเดนิเครือ่งในไตรมาสทีส่ามของ
ปี ค.ศ. 2009 ท�าเลทีต่ัง้ของโรงงานนีม้คีวามเหมาะสมสงูสดุเพราะมเีครอืข่าย 
วตัถดุบิและมคีวามหลากหลายในการขนส่งสนิค้า ซึง่สามารถท�าได้ทัง้ทางเรอื ทาง 
รถขนส่งและทางรถไฟ ได้มกีารเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการในเดอืนมถินุายน ปี 
ค.ศ. 2010 เป็นโรงงานทีม่ค่ีาการปล่อยคาร์บอนต�า่มากๆ และมกีลยทุธ์ทีมุ่ง่บรกิาร
ลกูค้าในประเทศต่างๆ ทัว่ทัง้เขตของนาฟต้า

Uhde Inventa-Fischer

Project: TangoPET
Capacity: 2 x 600 t/d
Location: Decatur / Alabama

USA
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UIF - MTR vs Conventional
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกระบวนการผลิตแบบเดิมกับแบบของ UIF – MTR

Conventional Route
PTA/PIA + EG

Precursor pellet with
low viscosity

High-viscosity
PET bottle resin

polycondensation

Solid state
postcondensation

PTA/PIA + EG

High-viscosity
PET bottle resin

polycondensation

MTR Route

MTR

On
e 
St
ep
 P

ro
ce
ss

Conventional

343-D-03

PLA

PLA

PTA

PTA

EG

EG

PASTE MIXER

PASTE MIXER

4-Reactor-single-stream PET process for all PET products

2-Reactor-single-stream PET process for all PET products

ESTERIFICATION

ESPREE

IV: 0.60 – 0.62

IV: 0.76 – 0.84 

BOTTLE GRADE
GHIPS

BOTTLE GRADE
GHIPS

SSP
PROCESS

BOTTLE GRADE
CHIPS
IV: 0.76 – 0.84 
AA < 1ppm

BOTTLE GRADE
CHIPS
IV: 0.76 – 0.84
AA < 1ppm 

CHIPS
CONDITIONING

PRE-POLY FINISHER

343-R-01 343-R-02 345-R-01 345-R-02

DISCAGE 

DISCAGE 
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Technical Advantages over Conventional resin
Drying time two times faster 
Injection process temperature window wider 
IV drop lower than conventional resin
Bottle physical properties comparable or better
Lower energy consumption in Stretch Blow molding 
Better product uniformity
Tighter IV tolerance, improved process window for customers.
Lower fines in product
Lower AA rebuild in pre-forms
AlphaPet resin has the least carbon footprint. It has been  

 audited by a third party to be 0.185 tCO2 eq/t of PET  
 when compared to 0.250 to 0.350 tCO2 eq/t of  
 Conventional  PET.

Characteristic

Acetaldehyde

Energy demand

Cycle times

Color

Oligomers

Smooth transition

MTR Conventional Process with SSP

good

Cu
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er
’s 

pr
io
rit
y

poor

12 34 5

Technological summary 
ข้อสรุปทางเทคนิค

Pellet Geometry 
รูปทรงของเม็ดพลาสติกเพท

เมด็พลาสตกิเพทจากกระบวนการผลติตามเทคนคิของ MTR มลีกัษณะเป็น
รปูทรงกลม ส่วนเมด็พลาสตกิเพทจากกระบวนการผลติแบบเก่าจะเป็น
รปูทรงกระบอก

ข้อมลูท�งเทคนคิของเมด็พล�สตกิเพทแบบใหม่เปรยีบเทยีบกบัแบบดัง้เดมิ
ระยะเวลาในการท�าให้แห้งเรว็กว่าแบบเดมิสองเท่า
ช่วงอณุหภมูทิีส่ามารถใช้ในกระบวนการฉดีพลาสตกิจะกว้างกว่า
ค่าความหนดืทีแ่ท้จรงิต�า่กว่าการผลติแบบเดมิ
คณุสมบตัทิางกายภาพของขวดทีผ่ลติได้เหมอืนเดมิหรอืดกีว่า
ใช้พลงังานในการเป่าดงึขึน้รปูน้อยกว่า
เนือ้ของผลติภณัฑ์มลีกัษณะสม�า่เสมอกว่า
มช่ีวงของค่าความหนดืแคบกว่า ท�าให้ช่วงการควบคมุกระบวนการผลติ 

 ของลกูค้าดขีึน้
มผีงละเอยีดร่วงหลดุจากผลติภณัฑ์น้อยกว่าแบบเดมิ
มกีารคนืรปูของอาเซตลัดไีฮด์ในระหว่างก่อนการขึน้รปูน้อยกว่า
เม็ดพลาสติกเพทของบริษัทอัลฟาเพท มีค่าการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน 

 ไดออกไซด์ออกมาน้อยที่สุดต�่าสุด (ซึ่งได ้ผ ่านการตรวจประเมิน 
 จากบคุคลทีส่าม) มค่ีาประมาณ 0.185 ตนัเทยีบเท่ากบัตนัคาร์บอนไดออกไซด์  
 เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานของการผลิตเม็ดพลาสติกเพทด้วยเทคโนโลยี 
 เก่าจะอยูท่ี ่0.250 - 0.350 ตนัเทยีบเท่ากบัตนัคาร์บอนไดออกไซด์
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Dear Readers,
Welcome back again to Art Imagine. We have had cool weather 

in Thailand since the beginning of November and this year it 
seems like Winter will be with us for longer. Don’t forget to take 
care of yourself and keep warm. 

We are extremely pleased to be back at Wat Map Chalood 
School again and we are looking forward to seeing some improved 
skills. Let’s take a look at the development and imagination of the 
students. The theme this time is “The End of Buddhist Lent Day”.

Thank you Mr. Phusit Pokphalakorn, Director of Wat Map 
Chalood School and the teachers for their warm welcome and for 
providing us with a warm welcome and the use of their facilities. 

Contact: Wat Map Chalood School
Tambon Huaypong, Amphur Muang, Rayong Province 

21150, Tel: 038 684192, 038 685993

สวสัดท่ี�นผูอ่้�นและสวสัดลีมหนาวทีพ่ดัผ่านมาทกัทายเรากนัตัง้แต่ต้นเดอืน
พฤศจกิายน ให้พวกเราได้สดูไอหนาวกนัจนฉ�า่ปอด ได้ยนิมาว่าหน้าหนาวปีนีจ้ะ
หนาวมาก และหนาวนานด้วยนะครบั ท่านผูอ่้านอย่าลมืดแูลรกัษาร่างกายให้
อบอุน่อยูเ่สมอ จะได้ไม่เจบ็ไม่ป่วยนะครบั

 เอาล่ะ...ทกัทายกนัพอหอมปากหอมคอ ตอนนีเ้ข้าเรือ่งกจิกรรมวาดรปูระบาย
สทีีท่กุคนตัง้หน้าตัง้ตารอชมฝีมอืน้องๆ กนัดกีว่า ณ โรงเรยีนวดัมาบชลดู เรา
มคีวามยนิดอีย่างยิง่ทีไ่ด้กลบัมาจดักจิกรรมทีโ่รงเรยีนวดัมาบชลดูอกีครัง้หนึง่ 
ลองมาดพูฒันาการของเดก็นกัเรยีนตวัจิว๋กนัดกีว่าว่าฝีมอืเป็นอย่างไรบ้าง กบั
หวัข้อ “วนัออกพรรษา”

ขอขอบคณุผูอ้�านวยการภษูติ โภคพลากรณ์ และคณะครโูรงเรยีนวดัมาบชลดู 
ส�าหรบัการต้อนรบัทีอ่บอุน่เป็นอย่างยิง่ และให้โอกาสพวกเราจดักจิกรรมและ
อ�านวยความสะดวกอย่างดี 

โรงเรยีนวดัม�บชลดู
ตดิต่อ : ตำ�บลห้วยโป่ง อำ�เภอเมอืง จงัหวดัระยอง 21150 โทรศพัท์ 038 

684192, 038 685993

“Art Imagine” 

1st Priz
e: 

Suchittra
 Tonkul.

 

รางวัลท
ี่หนึ่ง 

ด.ญ.สุจิตตรา
 ตันกุล

3td Prize 
Panpaporn peachoe.
รางวัลที่สาม 
ด.ญ.พรรณปพร เพียช่อ

2nd PrizeAungkana Kuljunta  รางวัลที่สอง ด.ญ.อังคณา กุลจันทะ

ศิลปินน้อย

Art Imagine  
ศิลปินน้อย
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Will a plastic bottle leach harmful substances into water if 
I reuse it?

Most convenience-sized beverage bottles sold in the U.S. are 
made from Polyethylene Terephthalate (PET). The US Food and 
Drug Administration (FDA) has determined that PET meets standards 
for food-contact materials established by federal regulations and 
therefore permits the use of PET in food and beverage packaging 
for both single use and repeated use. FDA has evaluated test data 
that simulate long-term storage and that support repeated use.

The toxicological properties of PET and any compounds that 
might migrate under test conditions have also been well studied. 
The results of these tests demonstrate that PET is safe for its 
intended uses. 

There have been some messages sent around the web  
misleading people that reusing plastic water bottles can cause them 
to break down into carcinogenic compounds. The source of this idea 
probably came from a graduate student master's thesis at the University 
of Idaho, one which was unfortunately reported upon by the media 
despite its lack of peer review and did not reflect a level of scientific  
accuracy and reliability. The student’s thesis incorrectly identifies  
di (2-ethylhexyl) adipate (DEHA), a plastics additive, as a human 

carcinogen. DEHA is neither regulated nor classified as a human 
carcinogen by the U.S. Occupational Health & Safety Administra-
tion, the National Toxicology Program or the International Agency 
for Research on Cancer, the leading authorities on carcinogenic 
substances.

Fortunately, FDA requires a much higher standard to make 
decisions about food contact packaging. Di-ethylhexyl adipate (DEHA) 
as mentioned in the email is neither regulated nor classified as a 
human carcinogen. Further, DEHA is not inherent in PET plastic as 
raw materials, by products, or decomposition products. DEHA has 
been cleared by FDA for food contact applications and would not 
pose a health risk even if present. DEHA is a common plasticizer 
used in many plastic items, many of which are found in a lab 
setting. For this reason, the student's detection is likely to have 
been the result of inadvertent lab contamination.

Also note that PET plastics used for bottled water containers 
are not unique to this product type and is the same as PET 
plastics used to package other common foods and beverages.
No DEHA is used in PET manufacturing. 

PETRA – the PET Resin Association – is the trade association 
of North America’s producers of PET resin states that PET does 
not contain BPA, phthalates, dioxins, lead, or endocrine disrupters. 
PET bottles will not release harmful toxins if left in a hot car, 
if frozen, if used more than once, or if repeatedly washed and 
rinsed. All are urban myths. 

EHS Explorer

PET bottles are safe to use
ขวดเพทมีความปลอดภัยในการใช้งาน
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PET is approved as safe for food and beverage contact by the 
FDA and health-safety regulatory authorities throughout the world. 
It has been extensively studied, tested, and used without incident 
for more than 30 years. 

If placed in a landfill, PET bottles and containers pose no risk 
of leaching or contaminating groundwater, since PET is inert and 
won’t biologically degrade because it can easily be crushed flat 
and it takes up relatively little landfill space. 

Some organizations (including the IBWA) do recommend that 
plastic water bottles be used only once before recycling, but not 
because re-use is likely to cause carcinogenic compounds to leach 
from the plastic bottles into the liquids they hold. The concern is 
that people (particularly children) can too easily spread and ingest 
bacteria from their hands and mouths by re-using bottles without 
properly washing them or allowing them sufficient time to dry.

Can freezing a PET beverage bottle cause dioxins to leach 
into its contents?

This is the subject of another e-mail hoax. There simply is no 
scientific basis to support the claim that PET bottles will release 
dioxin when frozen. Dioxins are a family of chemical compounds 
that are produced by combustion at extremely high temperatures. 
They can only be formed at temperatures well above 700 degrees 
Fahrenheit (>370 degrees Celsius); they cannot be formed at room 
temperature or in freezing temperatures. Moreover, there is no 
reasonable scientific basis for expecting dioxins to be present in 
plastic food or beverage containers in the first place.

ถ้�ฉนันำ�ขวดเพทม�ใช้ซำ�้ จะมสี�รอนัตร�ยหลดุออกม�ปนกบันำ�้ดืม่หรอืไม่
ขวดเครือ่งดืม่น�า้อดัลมขนาดเหมาะมอืทีข่ายกนัทัว่ไปในประเทศสหรฐัฯ ส่วน

ใหญ่ทำ�จ�กวสัดโุพลเิอธลินี เทอเรฟธ�เลท หรอืเพท คณะกรรมการอาหาร
และยาของสหรฐัฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่าพลาสตกิเพทมคีณุสมบตัติามมาตรฐาน
ของวัสดุที่สัมผัสกับอาหารที่สภาคองเกรสออกเป็นกฎหมายและก�าหนดราย
ละเอยีดโดยคณะกรรมการอาหารและยา ฉะนัน้ การอนญุาตให้ใช้พลาสตกิเพท
ท�าบรรจภุณัฑ์ส�าหรบัอาหารและเครือ่งดืม่ทัง้แบบการใช้แล้วทัง้และน�ากลบัมาใช้
ใหม่ได้ คณะกรรมการอาหารและยาได้มกีารประเมนิผลจากข้อมลูการทดลอง
ทัง้กรณทีีบ่รรจเุกบ็ไว้เป็นเวลานานและกรณทีีน่�ามาใช้ซ�า้ ทัง้ได้มกีารศกึษาอย่าง
ละเอยีดในสภาวะทีอ่าจมสีารประกอบบางชนดิหรอืคณุสมบตัทิีอ่าจเป็นอนัตราย
จากเพทหลดุออกมา ผลลพัธ์ทีไ่ด้แสดงให้เหน็ว่ามคีวามปลอดภยัต่อการใช้งาน
ในเงือ่นไขต่างๆ ดงักล่าว

ได้มข่ีาวสารทีท่�าให้คนเข้าใจผดิส่งต่อๆ กนัไปทัว่ว่า การใช้ขวดน�า้พลาสตกิ
ซ�า้ๆ อาจเป็นสาเหตใุห้สารทีก่่อให้เกดิมะเรง็หลดุออกมา ต้นตอของความคดิ
ดงักล่าวนีม้าจากวทิยานพินธ์ของนกัศกึษาปรญิญาโท มหาวทิยาลยัไอดาโฮ ที่
บังเอิญมีสื่อมวลชนน�าไปเสนอข่าวทั้งๆ ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ที่
เกีย่วข้อง และไม่บ่งบอกระดบัของความน่าเชือ่ถอืหรอืความถกูต้องแม่นย�าของ
ผลการทดลอง จากวทิยานพินธ์ของนกัศกึษาได้สรปุผลการวเิคราะห์อย่างไม่ถกู
ต้องว่า ได-เอธลิเฮกซลิ อดเิพต หรอื DEHA ซึง่เป็นสารเตมิในพลาสตกิ เป็น
สารทีก่่อให้เกดิมะเรง็ ในขณะทีค่ณะกรรมการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
ของสหรฐั โครงการการศกึษาผลของสารพษิทีม่ต่ีอร่างกายแห่งชาตหิรอืองค์การ
นานาชาตทิีศ่กึษาเกีย่วกบัมะเรง็อนัเป็นหน่วยงานชัน้แนวหน้าทีช่�านาญด้านสารที่
ก่อให้เกดิมะเรง็ ต่างกไ็ม่มกีารระบหุรอืไม่จดัให้สาร DEHA อยูใ่นประเภทสาร
ทีก่่อให้เกดิมะเรง็ 

ยงัโชคดทีีค่ณะกรรมการอาหารและยาของสหรฐัฯ ต้องการมาตรฐานทีส่งู
กว่าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในการตัดสินใจให้เป็นวัสดุท�าบรรจุภัณฑ์อาหาร  
ไดเอธิลเฮกซิล อดิเพต ที่ถูกอ้างถึงในอีเมล์ ไม่ได้ถูกจัดให้เป็นสารที่ก่อให้
เกดิมะเรง็ในมนษุย์ นอกจากนัน้ DEHA ไม่ได้ถกูใช้เป็นวตัถดุบิหรอืเกดิเป็น
ผลติภณัฑ์พลอยได้จากการผลติหรอืไม่แม้แต่จะเกดิจากการแตกตวัออกมา คณะ
กรรมการอาหารและยาของสหรฐัฯ ไม่ได้จดัให้ DEHA เป็นสารทีม่คีวามเสีย่ง
ต่อสขุภาพแม้จะปรากฏอยู ่โดยปกต ิDEHA จะถกูใช้เป็นสารทีท่�าให้เกดิความ
ยดืหยุน่ในพลาสตกิหลายชนดิ ซึง่พบได้ในการเตรยีมการทดสอบในห้องปฏบิตัิ
การ ด้วยเหตนุีเ้อง สิง่ทีน่กัศกึษาพบน่าจะเป็นผลจากสิง่ทีป่นเป้ือนโดยบงัเอญิ
จากห้องปฏบิตักิาร ขอเน้นว่าทัง้ขวดพลาสตกิเพททีใ่ช้บรรจนุ�า้ และบรรจภุณัฑ์
พลาสตกิเพททีใ่ช้บรรจอุาหารและเครือ่งดืม่ต่างไม่มส่ีวนเกีย่วข้องกบั DEHA 
นัน่คอื ไม่มกีารใช้ DEHA ในการผลติพลาสตกิเพท

สมาคมพลาสตกิเพท (PETRA) เป็นสมาคมผูผ้ลติพลาสตกิเพทแห่งทวปี
อเมรกิาเหนอืได้ท�าเอกสารสรปุข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัพลาสตกิเพทหลายข้อ โดยจะ
ขอเลอืกมาเพยีงสองสามข้อ ดงันี้

พลาสตกิเพทไม่มสีารบสิ-ฟีนอล เอ (BPA) ฟะทาเลท ไดออกซนิ ตะกัว่ 
หรอืสารทีไ่ปขดัขวางการท�างานของต่อมไร้ท่อ ขวดเพทไม่ได้ปล่อยสารพษิทีเ่ป็น
อนัตรายหากตัง้ทิง้ไว้ในรถร้อนๆ หรอืดืม่จากขวดน�า้ทีแ่ช่ในช่องแช่แขง็ ถ้ามกีาร
ใช้มากกว่าหนึ่งครั้ง หรือน�าขวดเพทไปล้างแล้วใช้ซ�า้หลายครั้งไม่ได้ท�าให้เกิด
ความเสีย่งต่อสขุภาพ

พลาสตกิเพทได้รบัการยนืยนัจากคณะกรรมการอาหารและยา และหน่วย
งานทีอ่อกกฎระเบยีบด้านสขุภาพและความปลอดภยัทัว่โลกว่ามคีวามปลอดภยั
ในการใช้บรรจอุาหารและเครือ่งดืม่ ได้มกีารศกึษา ทดสอบและน�าไปใช้งานจรงิ
โดยไม่เกดิเหตทุีม่ปัีญหาใดๆมามากกว่า 30 ปีแล้ว

ถ้าน�าไปฝังกลบ ขวดเพทและบรรจภุณัฑ์พลาสตกิเหล่านีไ้ม่มคีวามเสีย่งต่อ
การชะล้างหรือปนเปื้อนต่อน�้าใต้ดิน เนื่องจากพลาสติกเพทเป็นสารเฉื่อย ไม่
ย่อยสลายด้วยวธิชีวีภาพ แต่เนือ่งจากสามารถอดัให้แบนได้ง่ายจงึท�าให้ใช้พืน้ที่
ในการฝังกลบน้อย 

บางหน่วยงานอาจแนะน�าให้ใช้ขวดน�้าพลาสติกเพียงครั้งเดียวก่อนน�าไป
รไีซเคลิ แต่การใช้ซ�า้ไม่ได้เป็นสาเหตใุห้สารทีก่่อให้เกดิมะเรง็ ถกูชะออกจาก
ขวดพลาสตกิมาอยูใ่นเครือ่งดืม่นัน้ แต่เป็นการใส่ใจว่าผูบ้รโิภคอาจแพร่หรอืตดิ
เชือ้บกัเตรจีากมอืและปากด้วยการใช้ขวดซ�้าโดยไม่ได้ล้างให้สะอาดอย่างทัว่ถงึ
หรอืทิง้ไว้ให้แห้งนานพอ

กรณทีีน่ำ�เครือ่งดืม่บรรจใุนขวดพล�สตกิเพทไปแช่แขง็จะส�ม�รถทำ�ให้ส�ร
พษิไดออกซนิถกูชะออกม�หรอืไม่?

กรณนีีก้เ็ป็นอกีเรือ่งหนึง่ทีม่กีารส่งต่อกนัทางอเีมล์ ซึง่กรณนีีก้ไ็ม่มทีฤษฎทีาง
วทิยาศาสตร์มายนืยนัได้ว่าขวดเพทจะปลดปล่อยสารพษิไดออกซนิออกมาเมือ่ถกู
แช่แขง็ สารพษิไดออกซนิเป็นสารประกอบเคมทีีเ่กดิขึน้จากการเผาไหม้ทีอ่ณุหภมูิ
สงูมาก จะก่อตวัขึน้ได้หากถกูเผาทีอ่ณุหภมูสิงูกว่า 700 องศาฟาเรนไฮท์ หรอื
มากกว่า 370 องศาเซลเซยีส ไม่สามารถเกดิขึน้ได้ทีอ่ณุหภมูห้ิองหรอืทีอ่ณุหภมูิ
จดุเยอืกแขง็ จะเหน็ได้ว่า ไม่มเีหตผุลอ้างองิใดๆ ทางวทิยาศาสตร์ในอนัทีจ่ะ
เกดิสารพษิไดออกซนิ จากบรรจภุณัฑ์พลาสตกิทีใ่ช้บรรจอุาหารและเครือ่งดืม่
ตัง้แต่แรกแล้ว

http://www.plasticsinfo.org/beveragebottles/faq.html
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คิดดูซิว่� ในวันที่คุณต้องจากโลกใบนี้ไป อะไรหละที่คุณอยากจะทิ้งไว้
ให้กบัคนทีอ่ยูข้่างหลงั เงนิทอง? หรอืว่าจะเป็นมรดกทีส่ร้างความยัง่ยนืไปยงั 
ชัว่ลกูชัว่หลาน

คว�มจรงิทีค่วรรู ้ : คณุรูไ้หมว่า ถ้ามดทัง้หมดในโลกนีม้าอยูร่วมกนั พวก
มนัจะมชีวีมวลมากกว่าเมือ่มนษุย์มาอยูร่่วมกนัซะอกี มดเป็นสตัว์ทีม่คีวามขยนั
ขนัแขง็อย่างน่าอศัจรรย์มาเป็นเวลาหลายล้านปีแล้ว และสิง่ต่างๆทีม่นัท�ากช่็วย
บ�ารงุรกัษาพชืพนัธุ์ สตัว์ และดนิ แล้วมนษุย์หละ? อตุสาหกรรมทีม่นษุย์ได้สร้าง
ขึน้เจรญิเตบิโตถงึขดีสดุเป็นเวลามากกว่าทศวรรษ แต่ว่ามนักลบัน�ามาซึง่ความ
เสือ่มโทรมของเกอืบจะทกุๆระบบนเิวศบนโลกใบนี ้ธรรมชาตไิม่เคยสร้างปัญหา 
มนษุย์ต่างหากทีเ่ป็นคนท�า

ลองคดิดสู ิ : อะไรจะเกดิขึน้ ถ้ามนษุย์เอาแต่ออกแบบสนิค้าและระบบเพือ่
เฉลมิฉลอง ความสร้างสรรค์ วฒันธรรม และ กจิกรรมทีม่ากมายเหลอืคณานบั
ของตวัมนษุย์เอง มนัช่างดชูาญฉลาดและน่าปลอดภยั ทีเ่ผ่าพนัธุ์มนษุย์เราทิง้รอย
เท้าทางนเิวศวทิยาเพือ่สร้างความพอใจ ไม่ใช่ความทกุข์ใช่ไหม?

แนวท�งในก�รปฎบิตั ิ: กลยทุธ์ทีส่ร้างความยัง่ยนืทีเ่ราควรน�ามาใช้
เพิม่ประสทิธภิาพในการใช้ทรพัยากรอย่างเฉยีบพลนั : ค่อยๆท�าให้ทรพัยากร

ร่อยหรอลงทีป่ลายห่วงโซ่มลูค่าด้านหนึง่ และอกีด้านหนึง่กล็ดการสร้างมลภาวะลง 
และจ้างงานทีส่�าคญัและมคีวามหมายเพิม่ขึน้

เลียนแบบสิ่งมีชีวิต : ก�าจัดความคิดเรื่องของเสียทิ้งไปโดยการปรับปรุง
การออกแบบระบบอุตสาหกรรมควบคู่กับแนวทางด้านชีววิทยา ซึ่งสามารถ
เปลีย่นแปลงพืน้ฐานของกระบวนการทางอตุสาหกรรมและวสัดทุีใ่ช้ สามารถน�า
วัสดุกลับมาใช้ซ�้าได้อย่างสม�า่เสมอในระบบปิดที่ต่อเนื่อง และอีกทั้งก�าจัดการ
สร้างสารพษิ 

ก�รบรกิ�รและก�รหมนุเวยีนเศรษฐกจิ : เปลีย่นจากเศรษฐกจิการผลติ
สนิค้าและให้บรกิารเป็นเศรษฐกจิหมนุเวยีน สิง่เหล่านีจ้ะน�าไปสูก่ารรบัรูใ้หม่ๆ
ทางด้านคณุค่า การเปลีย่นจากการครอบครองสิง่ของซึง่เป็นตวัวดัความมัง่คัง่ทาง
เศรษฐกจิ เป็นเศรษฐกจิทีไ่ด้รบั สิง่ทีม่คีณุภาพ อรรถประโยชน์ และการปฏบิตัิ
ทีส่่งเสรมิสวสัดภิาพให้ดขีึน้

ลงทนุในทนุธรรมช�ต ิ : ท�างานทีมุ่ง่เน้น การกอบกูส้ิง่มชีวีติทัว่โลกทีถ่กู
ท�าลายล้างให้กลับคืนมา โดยการลงทุนใหม่กับสิ่งที่มีความยั่งยืน ฟื้นฟูและ
เพิม่พนูทรพัยากรธรรมชาตคิงที ่ เพือ่ทีช่วีภาคหรอืโลกของสิง่มชีวีติจะสามารถ
ผลติการบรกิารทางระบบนเิวศและทรพัยากรทางธรรมชาตทิีห่ลากหลายเพิม่ขึน้

ก�รเป็นบรษิทัแบบ Triple Bottom Line (TPL) : วดัความส�าเรจ็โดยใช้
หลกั 3 P Profit (การเงนิ) People (สงัคม) และ Planet (สิง่แวดล้อม) เรา
ต้องการก�าไรเพือ่ท�าให้ได้มาในสิง่ทีต้่องการแล้วกเ็ป็นสิง่ทีด่ด้ีวย ผลลพัธ์ทางสงัคม
และสิง่แวดล้อมจะบอกเราว่าเราสร้างความยัง่ยนืดแีค่ไหน? แจ้งสิง่ทีเ่ราท�าโดยใช้ 
Global Reporting Initiative ซึง่เป็นแนวทางในการจดัท�ารายงาน CSR เพือ่
แบ่งปันสิง่ทีเ่ราท�าและเชญิชวนให้คนอืน่มาร่วมในสร้างแรงบนัดาลใจ ด้วยกนั

ใช่! ต�มสบ�ยไม่ว่�คณุจะทิง้มรดกหรอืเงนิทองทีม่อียูม่�กม�ยให้กบัคน
ข้�งหลงั แต่อย่�ลมืแนวคดิแบบยัง่ยนืตัง้แต่ตอนนี้

Think about it : the day you leave this world, what would 
you want to leave behind? Your currency - or your legacy in 
endowing sustainability to future generations?

Facts to ponder : all the ants on the planet, taken together, 
have a biomass greater than that of humans. Ants have been 
incredibly industrious for millions of years. Yet their productive-
ness nourishes plant, animals and soil. Human industry has been 
in full swing for little over a century, yet it has brought about a 
decline in almost every ecosystem on the planet. Nature doesn’t 
have a design problem. People do.

Consider this : what if human designed products and systems 
that celebrate an abundance of human creativity, culture, and 
productivity? That are so intelligent and safe, our species leaves 
an ecological footprint to delight in, not lament?
Ways to do it : Sustainability strategies we can adopt

Radical resource productivity: slow resource depletion at one 
end of the value chain, lower pollution at the other end, and 
provide a basis to increase employment with meaningful jobs.

Biomimicry : eliminate the idea of waste, by redesigning  
industrial systems along biological lines that can change the nature 
of industrial processes and materials, enabling the constant reuse 
of materials in continuous closed cycles, and often the elimina-
tion of toxicity.

Service and flow economy : shift from an economy of 
goods and services to one of service and flow. This will entail 
a new perception of value, a shift from the acquisition of goods 
as a measure of affluence to an economy where the continuous 
receipt of quality, utility, and performance promotes well-being.

Invest in natural capital : work toward reversing world-wide 
planetary destruction through reinvestments in sustaining, restoring 
and expanding stocks of natural capital, so that the biosphere can 
produce more abundant ecosystem services and natural resources.

Be a TBL (Triple Bottom Line) company : Measure our 
success by Profit, People, and Planet – the three P’s. We need 
Profit. It enables us to accomplish what is right and what 
is good. Our People and Planet results tell us how well we  
deliver sustainability. Report our progress with a Global Reporting  
Initiative - to share what we have done and to invite others 
to join our aspiration. The power of engagement from People  
(customers, workforce, stakeholders, and shareholders) through 
their belief in our noble endeavor; will propel our performance 
excellence into new heights – sustainability excellence and value 
creation excellence.

Yes, feel free to leave behind Legacy AND Currency as 
you will have abundance of both. Embrace sustainability now!

Sustainability 
      Thinking?

คิดอย่างไร ให้ยั่งยืน ?
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IVL A C T I V I T I E SIVL Activities

A representative group from Indorama Ventures PCL offers 75 disaster 
relief packages, supplies and necessities to Mr. Natapong Leangthong, village 
leader of Tambon Nong-Muang and Ms. Thawon Leangthong, Sub-district 
Administrative Organization, for 800 households at Tambon Nong Muang, 
Amphur Ban Mee, Lopburi Province, who were affected by flooding up to 
a depth of two meters.

ตวัแทนพนกังานกลุม่บรษิทัอนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) มอบถงุยงัชพี
เครือ่งอปุโภคบรโิภคและสิง่ของจ�าเป็น จ�านวน 75 ชดุ มอบให้กบันายณฐัพงษ์ เหลอืงทอง 
ก�านนัต�าบลหนองเมอืง และนางถาวร เหลอืงทอง นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนอง
เมอืง เพือ่น�าไปมอบให้กบัประชาชน ต�าบลหนองเมอืง อ�าเภอบ้านหมี ่จ.ลพบรุ ีทีไ่ด้รบัผล 
กระทบจากสถานการณ์น�า้ท่วมกว่า 800 ครวัเรอืน (น�า้ท่วมสงูอยูใ่นระดบั 2 เมตร) 

A representative group from Indorama Ventures PCL offers 75 disaster 
relief packages, supplies and provisions to Mr. Pao Thongdee, Puka Sub-
district Administrative Organization to 600 households at Tambon Phuka, 
Amphur Bann Mee, Lopburi Province who were affected by flooding up to 
a depth of two meters.

ตวัแทนพนกังานกลุม่บรษิทัอนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) มอบถงุ
ยงัชพีเครือ่งอปุโภคบรโิภคและสิง่ของจ�าเป็นจ�านวน 75 ชดุ มอบให้กบันายเป้า ทองดี 
นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลพคุา เพือ่น�าไปมอบให้กบัประชาชน ต�าบลพคุา อ�าเภอ
บ้านหมี ่จ. ลพบรุ ีทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์น�า้ท่วมกว่า 600 ครวัเรอืน (น�า้
ท่วมสงูอยูใ่นระดบั 2 เมตร) 

On 24, 25, 28 August 2010 Indorama Polyester’s staff went to paint 
and undertake maintenance on the playground at Wat Sawangarom School, 
Wat Khlong Thang Luang School, Kasemphet Village in the area around the 
factory in Nakhon Pathom. This activity made the children very happy and 
after maintenance the playground became a better place to play.

เมือ่ระหว่างวนัที ่24, 25, 28 สงิหาคม 2553 พนกังานของบรษิทั อนิโดรามา 
โพลเีอสเตอร์ อนิดสัตรีส์้ จ�ากดั (มหาชน) นครปฐม ได้เข้าไปทาสแีละซ่อมแซม
สนามเดก็เล่นให้แก่ โรงเรยีนวดัสว่างอารมณ์ โรงเรยีนวดัคลองทางหลวงและเทศบาล
หมูบ้่านเกษมเพชรและบรเิวณใกล้เคยีงกบัโรงงาน ซึง่กจิกรรมนีไ้ด้สร้างความสขุให้
แก่เดก็ๆ เป็นอย่างยิง่ซึง่หลงัจากซ่อมแซมสนามเดก็เล่นกก็ลายเป็นสถานทีท่ีน่่าเล่น 
ขึน้มากทเีดยีว 

Kim Price, AlphaPet Utilities Operator, was 
adjudged the best in the Safety Slogan Contest 
with the slogan “SAFETY TAKES NO BREAK’.

คมิ ไพรซ์ พนกังานหน่วยสาธารณปูโภค ได้
รับรางวัลดีเด่นจากการประกวดค�าขวัญความ
ปลอดภัยของบริษัทอัลฟ่าเพท ด้วยค�าขวัญที่
ว่า “รกัจะปลอดภยั ให้คดิถงึเรือ่งความปลอดภยั
ตลอดเวลา” 

Teresa Handy, DCS Operator, was adjudged 
best for coming up with the name of the safety 
committee for AlphaPet with the name “CHIPS” 
(Committee Helping Individuals Perform Safely).

เทเรซ่า แฮนดี ้เจ้าหน้าที ่DCS ได้รบัรางวลัจาก
การประกวดตัง้ชือ่คณะกรรมการความปลอดภยัของ
โรงงานอลัฟ่าเพท ด้วยชือ่ทีว่่า “CHIPS” ซึง่ย่อมา
จาก “คณะกรรมการช่วยเหลอืทกุท่านให้ปฏบิตังิาน
อย่างปลอดภยั” 

Indorama Holdings Limited contributed 10 scholarships to employee's 
children for 2010 on August 19, 2010. The purpose of the scholarship 
is to support the education of employee's children. To qualify, the children 
must be educated to high school grade 1 or above and must continue to 
study in 2010. They must have a minimum GPA of 3.50. The scholarship 
per child is 2,000 baht. 

บรษิทั อนิโดรามา โฮลดิง้ส์ จ�ากดั ได้แจกทนุการศกึษาประจ�าปี 2553 ให้แก่
บตุรพนกังานเมือ่วนัที ่19 สงิหาคม 2553 วตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุทนุการศกึษา
แก่บตุรพนกังาน ซึง่คณุสมบตัขิองเดก็ทีไ่ด้รบัทนุการศกึษาจะต้องศกึษาอยูใ่นระดบั
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ขึน้ไปและต้องศกึษาตดิต่อกนัจนถงึปีการศกึษา 2553 โดยมผีล
การเรยีนไม่ต�า่กว่า 3.50 ซึง่แต่ละทนุการศกึษามมีลูค่า 2,000 บาท 

กิจกรรมกลุ่มอินโดรามา
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Indorama Polyester Industries PCL in cooperation with Nakhon Chaisri 
Police station, Village Heads and the public donated clothing, foods, drinking 
water and supplies necessary to help people who got affected by flood-
ing at Moo1-7, Sainoi Sub-district, Bangban district, Ayutthaya Province on 
November 3, 2010.

บรษิทัอนิโดรามา โพลเิอสเตอร์ ฯ (นครปฐม) ร่วมกบัสถานตี�ารวจภธูรนครชยัศรี 
ก�านนัผูใ้หญ่บ้านและประชาชน ได้ร่วมกนับรจิาคเสือ้ผ้า อาหาร น�า้ดืม่ และสิง่ของ
จ�าเป็น เพือ่ช่วยเหลอืประชาชนทีป่ระสบอทุกภยั ณ หมู ่1-7 ต�าบลไทรน้อย อ�าเภอ
บางบาล จงัหวดัพระนครศรอียธุยา เมือ่วนัที ่3 พฤศจกิายน 2553 

A representative group from Indorama Ventures PCL offers 150 disaster 
relief packages and necessary supplies and provisions to Mr. Ampol Khem-
jaroen, head of the Department of Labour Protection and Welfare, Lopburi 
Province to give to any employees who were affected by severe flooding.

ตวัแทนพนกังานกลุม่บรษิทัอนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) มอบถงุยงัชพี
เครือ่งอปุโภคบรโิภคและสิง่ของจ�าเป็น จ�านวน 150 ชดุ มอบให้กบันายอ�าพล เขม็
เจรญิ หวัหน้าส�านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัลพบรุ ีเพือ่น�าไปมอบ
ให้กบัผูใ้ช้แรงงานในจงัหวดัลพบรุ ีทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์น�า้ท่วม 

On 18 September, 2010, Mrs. 
Natnicha Kulcharattham (2nd left) 
Senior HR Manager with employees 
from TPT Petrochemicals Pcl joined 
the “International Coastal Clean-up Day” 
activity helping to clean and collect 
garbage along the Beach from Laem 
Charoen to Had Pla for a distance of 
more than 17 km.

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2553 
นางณัฐณิชา กุลจรัสธรรม ผู้จัดการ
อาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและรัฐกิจ
สัมพันธ์ น�าทีมพนักงานบริษัท ทีพีที 
ปิโตรเคมคิอลส์ จ�ากดั (มหาชน) ร่วม
กจิกรรม “วนัอนรุกัษ์ชายฝ่ังสากล” โดย
การท�าความสะอาดชายหาดและเกบ็ขยะ
บรเิวณหาดแหลมเจรญิ – หาดพลา เป็น
ระยะทางกว่า 17 กโิลเมตร 

In order to support society and the community as well as conducting 
good public relation, Indorama Polyester Industries PCL led by HR Manager 
Khun Prapai along with other staff co-operated with Khun Kaew Sub-district 
Administrative Organization (Aor Bor Tor Khun Kaew) and the public to clean 
Khun Kaew community on the occasion of National Mother’s Day 2010.

เพือ่เป็นการสนบัสนนุสงัคมรวมถงึการสานสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอชมุชน บรษิทั อนิโดรามา 
โพลเีอสเตอร์ อนิดสัตรีส์้ จ�ากดั (มหาชน) นครปฐม น�าโดยคณุประไพ หวัหน้า
แผนกบคุคลและพนกังานได้ร่วมกบั อบต.ขนุแก้ว และประชาชนชาวขนุแก้วเพือ่
พฒันาต�าบลขนุแก้วเนือ่งในวนัแม่แห่งชาต ิวนัที ่12 สงิหาคม 2553 โดยกจิกรรมนี้
จดัขึน้ในวนัที ่11 สงิหาคม 

Mr. Sunil Fotedar, CMO, represented TPT Petrochemicals Pcl. to receive 
the award for "Environmental Governance" from Ms. Montha Pranutnoraphan, 
Governor of the Industrial Estates Authority of Thailand on 12 July, 2010.

นาย สนุลิ โฟเทดา CMO บรษิทั ทพีที ีปิโตรเคมคิอลส์ จ�ากดั (มหาชน) รบั
รางวลั “ธรรมภบิาลสิง่แวดล้อม” (ธงขาวดาวเขยีว) จากนางมณฑา ประณทุนรพาล 
ผูว่้าการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมือ่วนัที ่12 กรกฎาคม 2553 

About 45 IPI Rayong volunteer staff joined with the local Muslim Community 
to repair the community mosque on October 2, 2010. This activity is one part of 
the CSR activities conducted by IPI for the benefit of the surrounding community.

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2553 พนักงานบริษัทอินโดรามา โพลีเอสเตอร์  
อนิดสัตรีส์้ (มหาชน) ระยอง จ�านวน 45 คน ได้เข้าร่วมกจิกรรมกบัชมุชนมสุลมิ
ท้องถิน่เพือ่ท�าการซ่อมแซมและทาสมีสัยดิซึง่เป็นอกีหนึง่กจิกรรมความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมขององค์กรทีบ่รษิทัอนิโดรามา โพลเีอสเตอร์ อนิดสัตรีส้ตอบแทนคนืสู่
ชมุชนใกล้เคยีง 
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2. Mr. Rajesh Banka (center) and Mr. S. N. 
Bhaumick (left), Indorama Textiles (Thailand) Ltd., 
received the award from the Prime Minister, H.E. 
Abhisit Vejjajiva 

นายราเจซ บงักา และนายเอส เอน็ โบมคิ จาก
บรษิทัอนิโดรามา เทก็ซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จ�ากดั รบั
รางวลัจาก พณฯ นายกรฐัมนตร ี

1. Mr. S. P. Khaitan (center) and Mr. Wirat 
Chansuebsai (left), Indorama Holding Ltd., received the 
award from the Prime Minister, H.E. Abhisit Vejjajiva

นายเอส พ ีไคตาน และนายวริตัน์ จนัทร์สบืสาย 
จากบรษิทัอนิโดรามา โฮลดิง้ส์ จ�ากดั รบัรางวลัจาก 
พณฯ นายกรฐัมนตร ี

3. Mr. Ashok Arora (center) and Ms. Sunanta 
Lornopparatana (left), Indorama Polyester Industries 
Pcl (Rayong) received the award from the Prime 
Minister, H.E. Abhisit Vejjajiva

นายอโศก อโรร่า และนางสนุนัทา ล้อนพรตัน์ 
บรษิทัอนิโดรามา โพลเีอสเตอร์ อนิดสัตรีส์้ จ�ากดั 
(มหาชน) รบัรางวลัจาก พณฯ นายกรฐัมนตร ี

Indorama Holdings Ltd. (IRH) 1, Indorama Textiles (Thailand) Ltd. (IRT) 2 received the National Outstanding Industrial Establishment Award 2010 on 
Labour Relations and Welfare for the Fifth Consecutive Year (2006-2010). And Indorama Polyester Industries Public Co., Ltd. (IPI Rayong) 3 received the 
National Outstanding Industrial Establishment Award 2010 on Labour Relations and Welfare for the sixth consecutive year (2005-2010) organized by the 
Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour. The Award Ceremony was on August 27, 2010 at Grand Ballroom, 4th Floor, Miracle 
Grand Convention Hotel. 

บรษิทัอนิโดรามา โฮลดิง้ส์ จ�ากดั (IRH) (ภาพที ่1) และบรษิทั อนิโดรามา เทก็ซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (IRT) (ภาพที ่2) ได้รบัรางวลัสถานประกอบกจิการดเีด่น ด้านแรงงานสมัพนัธ์
และสวสัดกิารห้าปีซ้อน (ปี 2549-2553) ประจ�าปี 2553 และบรษิทั อนิโดรามา โพลเีอสเตอร์ อนิดสัตรีส์้ จ�ากดั (มหาชน) (IPI-ระยอง) (ภาพที ่3) ได้รบัรางวลัสถานประกอบกจิการ 
ดเีด่น ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดกิารหกปีซ้อน (ปี 2548-2553) ประจ�าปี 2553 ซึง่จดัขึน้โดยกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานกระทรวงแรงงาน โดยได้เข้ารบัมอบรางวลั
ในวนัที ่27 สงิหาคม 2553 ทีโ่รงแรมมริาเคลิแกรนด์ ชัน้ 4 ที ่ห้องแกรนด์บอลลมู

TPT Petrochemicals Pcl, a wholly-owned subsidiary of Indorama Ven-
tures, released 1.71 million Babylonia snails, crabs and shrimps on October 
21, 2010 at Nong Fab Small Boat Fishery as part of its corporate social 
responsibility (CSR) and to support the Nong Fab Small Boat Fishery Group 
to increase the amount of aquatic life and create sustainable growth for both 
community and industry. Mr. Sunil Fotedar from TPT, Mr. P.C. Gupta from 
Indorama Petrochem, Mr. Ashok Arora from Indorama Polyester Industries, 
Mr. Veerasin Kunupatham from the Department of Labour Protection and 
Welfare and Sommai Jantago, abbot of Wat Nong Fab, joined the activity.

เพื่อให้สอดคล้องกับนโนบายการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและ
สนับสนุนกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น�้าและเป็นการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งชุมชนและภาคอุตสาหกรรม บริษัท ทีพีทีฯ และ
กลุ่มบริษัทอินโดรามาได้จัดกิจกรรมปล่อยหอยหวาน ปูม้า และกุ้ง จ�านวน
ทัง้หมดหนึง่ล้านเจด็แสนหนึง่หมืน่ตวั เมือ่วนัที ่ 21 ตลุาคม 2553 ทีป่ระมงเรอื
เลก็หนองแฟบ ในโอกาสนี ้ คณะผูบ้รหิารจากบรษิทัในเครอือนิโดรามาได้เข้า
ร่วมกจิกรรม ได้แก่ นายสนุลิ โฟเทดา บรษิทั ทพีที ี ปิโตรเคมคิอลส์ จ�ากดั  
(มหาชน) นายพ ีซ ีกุป๊ตา บรษิทั อนิโดรามา ปิโตรเคม จ�ากดั นายอโศก อโรร่า บรษิทั 
อนิโดรามา โพลเีอสเตอร์ อนิดสัตรีส์้ จ�ากดั (มหาชน) พร้อมด้วยหวัหน้าส่วนราชการ 
นายวรีะศลิป์ คณุปูถมัภ์ สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัระยอง และพระ
อธกิารสมหมาย จนัทโก เจ้าอาวาสวดัหนองแฟบ ร่วมเป็นเกยีรต ิ

Indorama Holdings Ltd. received the National Outstanding Establishment 
Award 2010 for the Zero Accident Campaign, Bronze Category for the 
Achievement of up to 3 million man-hours without lost time injury, organized 
by the Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour  
The Award Ceremony was on September 3rd, 2010 at Amari Don Muang 
Airport Hotel, Bangkok. Picture shows Khun Dumrong receiving the Award 
from Assistant Minister Mr. Yuph Nana.

บรษิทัอนิโดรามา โฮลดิง้ส์ ได้รบัรางวลัสถานประกอบกจิการดเีด่นประจ�าปี 2553 
ประเภทเหรยีญทองแดงโดยไม่มอีบุตัเิหตแุละการบาดเจบ็เกดิขึน้เลยขณะปฎบิตังิาน
เป็นจ�านวนสามล้านชัว่โมงการท�างานซึง่งานนีจ้ดัขึน้โดยกรมสวสัดกิารและคุม้ครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน โดยได้เข้ารบัมอบรางวลัในวนัที ่ 3 กนัยายน 2553 ที่ 
โรงแรมอมาร ี แอร์พอร์ต ดอนเมอืง กรงุเทพฯ จากรปูคณุด�ารงค์ตวัแทนพนกังาน
บรษิทัอนิโดรามา โฮลดิง้ส์ ขึน้รบัรางวลัจากคณุ ยพุ นานา ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�า
กระทรวงแรงงาน 
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Mr. Richard Jones (back row, 6th from left), Head of Investor Relations 
and Corporate Communications at Indorama Ventures, with management 
and employees from TPT Petrochemicals PCL, prepared lunch for students 
at Wat Ta Guan on 26th August 2010 and Wat Kok Yai Cha on 15th 
September 2010.

นาย Richard Jones หวัหน้าฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และสือ่สารองค์กร บรษิทั  
อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) พร้อมด้วยผูบ้รหิารระดบัสงูและพนกังานบรษิทั  
ทพีที ีปิโตรเคมคิอลส์ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกนัเลีย้งอาหารกลางวนัให้กบันกัเรยีนโรงเรยีน
วดัตากวน (สามคัควีทิยาคาร) เมือ่วนัที ่26 สงิหาคม 2553 และโรงเรยีนวดักรอกยายชา 
วนัที ่15 กนัยายน 2553 

Mr. Charat Jeeraanantada (back row, 5th from left), HR & PR manager, 
represented TPT Petrochemicals PCL to endow scholarships to students of 
Map Ta Phut Phunpittayakarn School, Wat Map Chalood School and Ban Map 
Ta Phut School. TPT has arranged such scholarships for more than 10 years. 

นายจรสั จรีะอนนัต์ธาดา ผูจ้ดัการแผนกทรพัยากรบคุคลและประชาสมัพนัธ์ 
เป็นตวัแทนบรษิทั ทพีที ีปิโตรเคมคิอลส์ จ�ากดั (มหาชน) มอบทนุการศกึษาให้กบั
นกัเรยีนโรงเรยีนมาบตาพดุพนัพทิยาคาร โรงเรยีนวดัมาบชลดู และโรงเรยีนบ้าน
มาบตาพดุ ซึง่เป็นกจิกรรมทีท่�าต่อเนือ่งเป็นเวลากว่า 10 ปี 

Map Ta Phut School received the kind support of Mrs. Sapna Arora and 
Mrs. Rashmi Raturi to teach two different level classes arranged by Indorama 
Polyester Industries Pcl (IPI-Rayong). The teaching program is every Saturday 
starting from 9:00-11:30 am. About 45 children in Soi Prapa Community 
participated. IPI’s PR team arranged all facilities needed for the class. 

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร บริษัท 
อนิโดรามา โพลเิอสเตอร์ อนิดสัตรีส์้ (ไอพไีอ) ระยอง ได้จดักจิกรรมสอนภาษา
องักฤษแก่เดก็ๆ จากชมุชนซอยประปา โดยใช้สถานทีโ่รงเรยีนบ้านมาบตาพดุ ซึง่
โครงการนีไ้ด้รบัความเอือ้เฟ้ือจากคณุ แซบนา อโรร่า และ คณุราสมนิ ราทรู ี(ซึง่เป็น
ภรรยาคณุ อโชค อโรร่า และคณุราเกซ ราทรู)ี เป็นครสูอนโปรแกรมสอนภาษาองักฤษ
ทัง้สองระดบัชัน้นีจ้ดัขึน้ทกุวนัเสาร์ระหว่างเวลา 9:00-11:30 เป็นเวลาสามเดอืน ซึง่มี
เดก็ๆ เข้าเรยีนประมาณ 45 คน ทางทมีงานฝ่ายประชาสมัพนัธ์โรงงานไอพไีอ ระยอง 
ได้ช่วยจดัเตรยีมอปุกรณ์ความพร้อมของห้องเรยีนให้ด้วย 

StarPet Safety week - A luncheon was held on March 24th, where vari-
ous safety awards were given to the employees. StarPet’s incentive for safety 
was a gift card in the amount of $25.00/quarter for plant personnel and $10/
quarter for non plant personnel. We were pleased to announce that 74 wage 
employees and 4 supervisors received safety awards for the last 4 qtrs  The 
award for the safety Slogan was presented to Morris Willits for his slogan 
“Don’t Be Hasty – Think of Safety”  Avnish Madan, Plant Manager, congratu-
lated the employees on a job well done, and presented the gift certificates for 
distribution  As an added bonus, LED flashlights, engraved with StarPet name 
and “SAFETY FIRST” were given to all employees  

บรษิทั สตาร์เพท จดังานฉลองเนือ่งในโอกาสสปัดาห์แห่งความปลอดภยั 
โดยได้จดัเลีย้งอาหารกลางวนัขึน้เมือ่วนัที ่ 24 มนีาคม 2553 ทีผ่่านมา และมกีาร
มอบรางวลัด้านความปลอดภยัให้แก่พนกังานหลายรางวลั ส�าหรบัรางวลัจงูใจทาง 
สตาร์เพทได้มอบบตัรก�านลัมลูค่า 25 ดอลล่าร์สหรฐัต่อไตรมาสให้กบัพนกังานในฝ่าย
ผลติ และ 10 ดอลล่าร์สหรฐัต่อไตรมาสส�าหรบัพนกังานทีไ่ม่ใช่ฝ่ายผลติ เรามคีวาม
ยนิดทีีจ่ะแจ้งให้ทราบว่า พนกังาน สตาร์เพท 74 คน และระดบัหวัหน้างานอกี 4 คน
ได้รบัรางวลัด้านความปลอดภยัตลอดช่วงเวลา 4 ไตรมาสทีผ่่านมา ส�าหรบัรางวลั
ชนะเลศิการประกวดค�าขวญัด้านความปลอดภยั ผูช้นะเลศิคอื คณุมอรสิ วลิลติส์ 
(Morris Willits) ด้วยค�าขวญัทีว่่า “อย่าร้อนรน จนลมืคดิถงึความปลอดภยั” ใน
งานนีค้ณุ อาฟนชิ แมดนั (Avnish Madan) ผูจ้ดัการโรงงานได้กล่าวแสดงความ
ยนิดกีบัความส�าเรจ็ของพนกังานในครัง้นี ้โดยได้มอบประกาศนยีบตัรให้ด้วย และ
ยงัแจก ไฟฉาย LED สลกัชือ่ StarPet และค�าว่า Safety First ให้เป็นของขวญั
พเิศษแก่พนกังานทกุคน ซึง่บรษิทั สตาร์เพท ยงัคาดหวงัว่าปีต่อไป จะเป็นปีแห่งความ
ปลอดภยัไร้อบุตัเิหตอุกีปีหนึง่ 

Indorama Polyester Industries Pcl (Nakhon Pathom), a subsidiary of 
Indorama Ventures PCL, donated two sets of computers to Sawangarom 
Temple, four sets to Wat Sawangarom School and four sets to Klong Tang 
Luang School on Friday 5 November, 2010.

บรษิทั อนิโดรามา โพลเีอสเตอร์ อนิดสัตรีส์้ จ�ากดั (มหาชน) นครปฐม ซึง่เป็น
บรษิทัในเครอื อนิโดรามา เวนเจอร์ส ได้มอบอปุกรณ์คอมพวิเตอร์แก่ วดัสว่างอารมณ์ 
2 ชดุ โรงเรยีนวดัสว่างอารมณ์ 4 ชดุ และ โรงเรยีนคลองทางหลวง 4 ชดุ เมือ่ 
วนัที ่5 พฤศจกิายน 2553 
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The Loi Krathong festival is a very old Thai tradition. In 
Thai, Loi means “to float” and “Krathong” refers to a circular float 
decorated with banana leaves, flowers, a candle and incense sticks.

Loi Krathong is held from the middle of the eleventh to the 
middle of the twelfth lunar month (October-November), which is 
a season with regular flooding. It is popularly held on the full 
moon night of the twelfth lunar month (November). In the past, 
we called Loi Krathong “Chong Pa Rieng” a royal ceremony to 
float lanterns. It is a Brahman festival to worship the gods Siva, 
Vishnu and Brahma. When Thai people adopted Buddhism, they 
adapted this ceremony to honor the Buddha’s cremated bones. 
The original Buddha was seen as the ruler of the second heaven. 
People floated lanterns to worship the footprint of the Buddha on 
the Nammathanati River in India.

The idea of floating Krathong along the river was created by 
Lady Noppamas; the favorite concubine of a Sukhothai-era king. 
She made her Krathong in the shape of a lotus and the King 
of Sukhothai floated it on the river. According to a commentary 
by Sri Chula Luck, Phra Ruang (the Sukhothai King) said “From 
now on, on the full moon night of the twelfth lunar month, 
kings of Siam have to make floating lotus-shaped lanterns in 
respect of the footprint of the Buddha on the Nammathanati 
River for ever after.”

The other purpose of the ritual is to pay respect to the God-
dess of Water, showing gratitude for people’s plentiful use of water 
and asking for forgiveness for the ensuing effluence. People still 
worship the footprint of the Buddha at the Nammathanati River in 
India to divert misfortune and bad things. The Brahmin ceremony 
allows sins to float away. 

Nowadays, the Loi Krathong festival is held mostly in Thai 
provincial areas, particularly in the North of Thailand, where it 
is called Yee Peng, and the North East, where they often float 
lanterns made of paper into the air. In the afternoon, smoke is 
used to make the lanterns rise, while an attached torch heats the 
air in the lanterns in the windy chills of night. 

This year, the Loi Krathong festival falls on Sunday 21  
November. Usually Thai people enjoy creating their own Krathong 

made from natural resources, such as bunches of banana leaves 
adorned with flowers, a candle and incense sticks. Some might 
use bread instead of synthetic materials for the float out of con-
cern for the environment. Additionally there will be the contests of 
Krathong making, Lady Noppamas beauty pageants and fireworks. 

ลอยกระทง เป็นประเพณขีองไทยทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมาแต่โบราณ ใน
ภาษาไทย Loi หมายถงึการลอย Krathong กระทงหมายถงึ การน�าวตัถุ
ลกัษณะกลมๆทีท่�าจากใบตองตกแต่งด้วยดอกไม้ธปูและเทยีนน�าไปลอย

งานลอยกระทงเริม่ท�าตัง้แต่ กลางเดอืน 11 ถงึกลางเดอืน 12 ซึง่
เป็นฤดนู�า้หลาก น�า้จะเตม็สองฝ่ังแม่น�า้ ทีน่ยิมมากคอื ช่วงวนัเพญ็เดอืน 
12 เพราะพระจนัทร์เตม็ดวง เดมิพธิลีอยกระทงเรยีกว่าพระราชพธิจีอง
เปรยีงชกัโคมลอยโคมซึง่เป็นพธิขีองพราหมณ์เพือ่บชูาพระเป็นเจ้าทัง้สาม 
คอื พระอศิวร พระน�ร�ยณ์ และพระพรหม ครัน้คนไทยรบันบัถอื
พระพทุธศาสนา กท็�าพธิยีกโคมเพือ่บชูาพระบรมสารรีกิธาต ุ พระจฬุา
มณ ีณ สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ลอยโคมบชูาพระพทุธบาท ณ หาดทรายแม่
น�า้นมัมทานท ีประเทศอนิเดยี

การลอยกระทง ตามสายน�า้นี ้นางนพมาศ สนมเอกของพระร่วงเจ้า
กรงุสโุขทยั คดิท�ากระทงรปูดอกบวั และรปูต่างๆถวาย พระร่วงทรงให้
ลอยกระทงตามสายน�า้ไหลในหนงัสอื ต�ารบัท้าวศรจีฬุาลกัษณ์ พระร่วง
ตรสัว่า "แต่นีส่บืไปเบือ้งหน้า โดยล�าดบักษตัรย์ิในสยามประเทศ ถงึกาล
ก�าหนดนกัขตัฤกษ์วนัเพญ็เดอืน 12 ให้ท�าโคมลอย เป็นรปูดอกบวัอทุศิ
สกัการบชูาพระพทุธบาทนมัฆทานท ีตราบเท่ากลัปาวสาน"

ซึง่วตัถปุระสงค์ของการลอยกระทงเพือ่ขอขมาแม่คงคาเพราะได้อาศยั
น�า้ท่านกนิและใช้เพราะมนษุย์มกัจะทิง้และถ่ายสิง่ปฏกิลูลงไปในน�าด้วย 
เพือ่สกัการะรอยพระพทุธบาทนมัมทานทซีึง่ประพทุธเจ้าทรงประทบัรอย
พระบาทประดาิฐานไว้บนหาดทรายทีแ่ม่น�้านมัมทานทใีนประเทศอนิเดยี 
เพือ่ลอยทกุข์โศกโรคภยัและสิง่ไม่ดคีล้ายกบัพธิลีอยบาปของพราหมณ์ 

ซึ่งปัจจุบันนี้ประเพณีการลอยกระทงจัดขึ้นแทบทุกจังหวัดใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ทางภาคเหนอืของประเทศไทย (จะเรยีก
ว่ายีเ่ปง) และถาคตะวนัออกเฉยีงหเหนอืจะมกีารลอยโคม ซึง่โคมจะท�า
จากกระดาษ ถ้าลอยตอนกลางวนัจะท�าให้โคมลอยโดยใช้ควนัไฟถ้าเป็น
เวลากลางคนืกจ็ะใช้คบจดุทีป่ากโคมให้ควนัพุง่เข้าในโคมท�าให้ลอยไป
ตามกระแสลมหนาวเวลากลางคนื

ซึง่วนัลอยกระทงปีนีต้รงกบัวนัอาทติย์ที ่21 พฤศจกิายน 2553 โดย
ปกตคินไทยนยิมท�ากระทงจากวสัดธุรรมชาต ิ เช่น ใบตอง และล�าต้น
ของต้นกล้วยตกแต่งด้วยดอกไม้ธปูและเทยีน ซึง่บางคนกใ็ช้ขนมปังแทน
กระทงเพือ่ลดการใช้วสัดสุงัเคราะห์เพือ่สิง่แวดล้อม นอกเหนอืจากนีก้ม็ี
การจดัประกวดกระทง,นางนพมาศ และเล่นดอกไม้ไฟ 

Cultural Interest  
วัฒนธรรม
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Loi Krathong festival
ประเพณีลอยกระทง
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In the Vicinity
พาเท่ียว

Environs of Asheboro    
        home of StarPet

Asheboro บ้านของ StarPet

Asheboro is at the heart of North Carolina and is the site of 
Indorama Ventures’ first foreign acquisition, StarPet. Covering 
just 40 square kilometers, Asheboro is also the home of the North 
Carolina Zoo. For anyone visiting Asheboro, it is located about 70 
miles from both the North Carolina state capital of Raleigh and 
its largest city, Charlotte, and is served by three major airports, 
each within an hour’s drive.

As the city and surrounding area is rather hilly, it is not  
surprising that the 1984 North Carolina Wilderness Act  
established a portion of the ancient Uwharrie Mountain range as 
the Birkhead Mountains Wilderness Area, featuring 5,160 acres 
of designated hiking trails where evidence of early Indians and 
settlers can often be found. 

Asheboro has Tot Hill Farm Golf Club, the only 4.5 star 
rated course in the area, and ranked the 7th Hardest Course 
in America by Golf Digest. Asheboro Country Club is located in 
the Caraway Mountains area west of Asheboro is an 18-hole  
championship course that cuts through tall oaks and towering 
pines and features a spring-fed lake. 

If visiting Asheboro, don’t forget to experience the excitement 
of stock car racing. Caraway Speedway is a .455 mile paved 
oval NASCAR-sanctioned track that features weekly racing events. 
Regarded as one of the most competitive and best-maintained 
short tracks in NASCAR's Atlantic Region, it hosts a number of 
regular divisions of weekly racing, including late model and limited 
stocks, as well as a super truck division. Top level races are 200 
to 600 miles (320–1000 km) in length.

The Sunset Theatre located in downtown Asheboro's  
shopping district, features weekly special events including films and 
classic movies, Friday Night Bluegrass, Sunset Concert Series, 
plays and lectures.

Besides Asheboro itself, North Carolina has much to offer. 
Tourism destinations in the state include amusement parks, golf, 
wineries, beaches, meetings and conventions and sports venues.

Some interesting facts about North Carolina are that half of 
horror master Stephen King's movies were filmed in North 
Carolina. Two Presidents of the United States were born and 
raised in North Carolina, James K. Polk and Andrew Johnson. 
In 1795, North Carolina opened the first public university in the 
United States—the University of North Carolina. Krispy Kreme, 
an international chain of doughnut stores, was started in North 
Carolina and Pepsi-Cola was first produced here in 1898.
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เมอืง Asheboro ตัง้อยูใ่จกลางมลรฐั North Carolina เป็นทีต่ัง้ของ
บรษิทั StarPet ซึง่เป็นกจิการต่างชาตทิีอ่นิโดรามา เวนเจอร์ส เข้าครอบครอง
เป็นแห่งแรก นอกจาก StarPet แล้วบนพืน้ทีเ่พยีง 40 ตารางกโิลเมตรของ 
Asheboro ยงัเป็นทีต่ัง้ของสวนสตัว์ North Carolina อกีด้วย ส�าหรบันกั
ท่องเทีย่วทีต้่องการมาเยีย่มชมเมอืง Asheboro ซึง่ห่างจากจากเมอืง Raleigh 
เมอืงหลวงของมลรฐั North Carolina และเมอืง Charlotte ซึง่เป็นเมอืงที่
ใหญ่ทีส่ดุของ North Carolina ราว 70 ไมล์ ท่านสามารถเดนิทางโดยเครือ่ง
บนิ โดยมท่ีาอากาศยานหลกัถงึสามแห่งรองรบัการเดนิทาง ใช้เวลาในการเดนิ
ทางเพยีงหนึง่ชัว่โมงเท่านัน้

เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนี้เป็นภูเขา จึงมีกฎหมาย North  
Carolina Wilderness Act ปี 2527 ก�าหนดเขตแดนส่วนหนึง่ของแนวเทอืกเขา
โบราณ Uwharrie ให้เป็นเขตทีเ่รยีกว่า Birkhead Mountains Wilderness 
Area ซึง่เป็นบรเิวณทีพ่บหลกัฐานการตัง้รกรากของชาวอนิเดยีแดงในสมยัก่อน 
โดยมพีืน้ทีท่างเดนิส�ารวจป่าขนาดใหญ่ถงึ 5,160 เอเคอร์ 

Asheboro มกีอล์ฟคลบัระดบั 4.5 ดาว ชือ่ว่า Tot Hill Farm Golf Club 
ซึง่ถกูจดัให้เป็นสนามกอล์ฟทีม่คีวามยากทีส่ดุอนัดบั 7 ของสหรฐัอเมรกิา โดย
การจดัอนัดบัของนติยสาร Golf Digest นอกจากนีย้งัม ีAsheboro Country 
Club ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณเทอืกเขา Caraway ทางตะวนัตกของ Asheborop ยงั
เป็นสนามแชมเป้ียนชปิ 18 หลมุทีต่ดัผ่านต้นโอ๊กและต้นสนทีส่งูตระหง่านพร้อม
ทัง้ทะเลสาบ

ถ้าคณุมโีอกาสได้ไปเทีย่ว Asheboro อย่าพลาดประสบการณ์ความตืน่เต้น
เร้าใจของการแข่งรถทีส่นาม Caraway Speedway ซึง่เป็นสนามแข่งลาดยาง
รปูวงรขีนาด .455 ไมล์และผ่านการรบัรองจาก NASCAR ทีน่ีม่กีารจดัแข่งรถ
เป็นประจ�าทกุสปัดาห์ ถอืได้ว่าเป็นอกีหนึง่สนามแข่งระยะสัน้ของ NASCAR 
ที่มีการจัดการแข่งขันมากที่สุดและมีการดูแลรักษาที่ดีที่สุดในฝั่งแอตแลนติก 
นอกจากการแข่งขนัประจ�าสปัดาห์ในดวิชิัน่ต่าง ๆ แล้ว ณ สนามแห่งนีย้งัมกีาร
แข่งรถรุน่เก่าและรถหายาก รวมถงึการแข่งรถรุน่ใหญ่อย่าง Super Truck อกี
ด้วย โดยมรีะยะทางการแข่งขนัยาวทีส่ดุคอื 200-600 ไมล์ หรอืประมาณ 320-
1,000 กโิลเมตร

โรงภาพยนตร์ Sunset ตัง้อยูใ่นย่านชอ็ปป้ิงใจกลางเมอืง Asheboro 
มีการจัดกิจกรรมพิเศษประจ�าสัปดาห์ อาทิเช่น การฉายภาพยนตร์คลาสสิก  

การแสดงเพลงคนัทรีอ่เมรกินัทีเ่รยีกว่า Friday Night Bluegrass รวมถงึการ
แสดงคอนเสร์ิตต่าง ๆ การแสดงและการบรรยาย

นอกเหนอืจากเมอืง Asheboro แล้ว North Carolina ยงัมสีถานทีท่่อง
เทีย่วอนัน่าสนใจอยูอ่กีหลายแห่งด้วยกนั ไม่ว่าจะเป็นสวนสนกุ สนามกอล์ฟ 
แหล่งผลติไวน์ ชายหาด รวมถงึสถานทีจ่ดัการประชมุสมัมนาและศนูย์กฬีา

ยงัมสีิง่ทีน่่าสนใจเกีย่วกบั North Carolina ทีห่ลายคนอาจจะยงัไม่รู ้อาทิ
เช่น ครึง่หนึง่ของต้นต�ารบัหนงัสดุสยองขวญัของ Stephen King นัน้ถ่ายท�า
ทีน่ี ่ ประธานาธบิดขีองสหรฐัอเมรกิาอย่าง James K. Polk และ Andrew 
Johnson เกดิและเตบิโตทีน่ี ่ มหาวทิยาลยัรฐัแห่งแรกของสหรฐัอเมรกิาอย่าง 

University of North Carolina กถ็อืก�าเนดิทีน่ีใ่นปี 2518 โดยปัจจบุนัได้ถกู
เปลีย่นชือ่เป็น University of North Carolina at Chapel Hill นัน่เอง หรอื
แม้แต่โดนทัชือ่ดงัอย่าง Krispy Kreme ทีม่สีาขาอยูท่ัว่โลกกเ็ริม่ต้นทีน่ี ่บรษิทั
เครือ่งดืม่ชือ่ดงัอย่างเป๊ปซีโ่คล่ากถ็กูผลติครัง้แรกทีน่ีใ่นปี 2441. 
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Lopburi is an ancient royal capital of Thailand dating back 
to the 17th century and is today well-known to foreigners for 
its ancient ruins and pervasive colonies of monkeys. It is also 
the home of three of Indorama Ventures’ projects, manufacturing 
PET, wool and PET bottles for Pepsi. The area is also to be the 
site of IVL’s latest project, a 2.376 MWP Solar PV Farm. The 
solar farm is not a diversification of business but a pilot that will 
teach us how to build and operate solar energy with possible 
applications in our core business in the future.

Thailand’s Board of Investment (BOI) is encouraging in-
dustry to do small projects like this by naming alternative energy 
as one of its main targets for support. The project will employ 
10,800 photovoltaic, multi-crystalline solar panels on 4.5 acres 
of unutilized land and expects a payback period of 7 years. The 
Provincial Electricity Authority’s (PEA) Very Small Power Producer 
(VSPP) program encourages alternative energy producers, who 
are given an eight-year income tax holiday. With an investment 
of 275 million Baht, it will be one of the first operational solar 
farm in Lopburi when it is completed in 2011.

The sun is 109 times bigger than the Earth, is about 150 
million km away and is about 4.5 billion years old. Many 
ancient civilizations worshiped the sun as the cause of everything. 
Ancient peoples worshiped the sun. Famously, the ancient Egyp-
tians worshiped their sun god, Rather, Surprisingly, solar energy 
is not a new idea, and in the late 15th century Leonardo Da 
Vinci conceived of an industrial use of solar power by employing 
concave mirrors to heat water. Every year, the Sun sends energy 
land area amounts to 10,000 times higher than currently used 
by humans, more specifically, in just 40 minutes, our heavenly 
astral body "radiates" a power equal to that which humanity is 
served over a whole year  

Solar cells have about a 12-15 % efficiency rate in converting 
solar energy, but fortunately, there is more sunshine than we can 
possibly use. A 1-kilowatt solar system will prevent approximately 
170 lbs. of coal from being burned, 300 lbs of CO2 from being 
released into the atmosphere and 105 gallons of water from be-
ing consumed each month. The world's largest solar photovoltaic 
farm, generating electricity straight from sunlight, is taking shape 
near Moura, a small town in a thinly populated region of Portu-
gal which boasts the most sunshine per square meter a year in 
Europe. It is expected to supply 45MW of electricity each year, 
enough to power 30,000 homes. Asia's largest PV plant with 
total capacity of 24MWp was commissioned in SinAn, Southwest 
of the Korean capital of Seoul.

 While today’s solar energy demand currently outstrips supply, 
Shell Oil predicts that 50% of the world's energy will come from 
renewable sources by 2040.

The Sun is Green
Facts about solar energy

The Sun is Green
เร่ืองน่ารู้
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ลพบุรี เป็นจังหวัดที่เลื่องชื่อในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้านโบราณ
สถานและซากปรักหักพังซึ่งหลงเหลือไว้เมื่อครั้งบรรพบุรุษ อีกด้านหนึ่งคือ
ดินแดนอาณาจักรลิงอันโด่งดัง แต่หากย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 17 จะพบ
ว่าลพบรุกีเ็คยเป็นเมอืงราชธานมีาก่อน นอกจากนีอ้นิโดรามา เวนเจอร์สยงัมี
กจิการตัง้อยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนัของจงัหวดัลพบรุถีงึ 3 โครงการ ได้แก่ โรงงาน
ผลิตเม็ดพลาสติก PET โรงงานผลิตขนสัตว์ และโรงงานผลิตขวด PET 
ให้แก่เป๊ปซี่ นอกจากโรงงานทั้ง 3 แห่งแล้วบริเวณเดียวกันนี้ยังเป็นที่ตั้ง
โครงการล่าสุดของ IVL อีกด้วย นั่นคือโครงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขน�ด 2.376 MWP หรือ Solar PV Farm โครงการดังกล่าวไม่ใช่การ 
กระจายความเสีย่งของธรุกจิ หากแต่มวีตัถปุระสงค์เพือ่การเรยีนรูว้ธิทีีจ่ะผลติและ
น�าพลงังานแสงอาทติย์ไปใช้กบัเครือ่งจกัรทีม่อียูต่ลอดจนการน�าไปใช้ในกจิการ
ต่าง ๆ ของ IVL ในอนาคต 

สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รลงทนุแห่งประเทศไทย หรอื BOI 
ได้ผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมท�าโครงการขนาดย่อมแบบนี้ โดยก�าหนด
ให้พลังงานทางเลือกเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักที่ให้การสนับสนุน โครงการ
ของ IVL จะใช้แผงรบัแสงอาทติย์จ�านวน 10,800 ชดุ โดยท�าการแปลงสภาพ
พื้นที่รกร้างว่างเปล่ากว่า 4.5 เอเคอร์ให้กลายเป็นฟาร์ม ซึ่งคาดว่าโครงการ
จะสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 7 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. 
สนับสนุนโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ VSPP เพื่อส่งเสริมการ
ผลติพลงังานทดแทน โดยผูผ้ลติจะได้รบัการยกเว้นภาษเีงนิได้เป็นเวลา 8 ปี 
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของ IVL ถือเป็นฟาร์มแสงอาทิตย์ล�าดับต้น ๆ 
ในจงัหวดัลพบรุ ีใช้งบประมาณลงทนุกว่า 275 ล้านบาท โดยคาดว่าจะก่อสร้าง
แล้วเสรจ็ในปี 2554

ดวงอาทติย์มขีนาดใหญ่กว่าโลกถงึ 109 เท่า ห่างจากโลกประมาณ 150 ล้าน
กโิลเมตร และมอีายกุว่า 4.5 พนัล้านปี เมือ่ครัง้อดตีกาลบรรพบรุษุเผ่าพนัธุม์นษุย์
ให้ความเคารพและบชูาดวงอาทติย์ในฐานะทีเ่ป็นผูใ้ห้ก�าเนดิสรรพสิง่ หรอืแม้แต่
ชาวอยีปิต์โบราณกเ็ชือ่ในเรือ่งของการบชูาเทพพระอาทติย์เช่นกนั แต่น่าแปลก
ใจว่าพลงังานแสงอาทติย์กลบัไม่ใช่เรือ่งใหม่ เมือ่พบว่าในช่วงปลายศตวรรษที่ 
15 Leonardo Da Vinci ได้ใช้พลงังานแสงอาทติย์ในทางอตุสาหกรรมโดย
การใช้กระจกเงาสะท้อนท�าให้น�า้เกดิความร้อน ทัง้นีใ้นทกุ ๆ ปี ดวงอาทติย์จะ
ส่งพลงังานถงึ 10,000 เท่าของพืน้ที ่ซึง่เป็นปรมิาณทีส่งูกว่าทีม่นษุย์น�าไปใช้ ยิง่
ไปกว่านัน้การแผ่ผลงังานของดวงอาทติย์ในระยะเวลาเพยีงแค่ 40 นาทกีลบัเทยีบ
ได้กบัปรมิาณทีม่วลมนษุยชาตไิปใช้ของตลอดทัง้ปีเลยทเีดยีว

เซลล์แสงอาทิตย์สามารถแปลงให้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ได้ประมาณ 
12-15 เปอร์เซ็นต์ นับว่ายังโชคดีที่เรามีแสงอาทิตย์มากเกินพอจะน�ามาใช้ 
ทั้งนี้พลังงานแสงอาทิตย์ 1 กิโลวัตต์จะป้องกันถ่านหินไม่ให้ถูกเผาไหม้ได้
ประมาณ 170 ปอนด์ ป้องกนัการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูบ่รรยากาศได้ถงึ 
300 ปอนด์ และป้องกนัการใช้น�า้ได้ 105 แกลลอนในแต่ละเดอืน ทัง้นีฟ้าร์ม
ผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แหล่งใหญ่ที่สุดของโลกตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเล็ก ๆ ใน
ภมูภิาคทีม่ปีระชากรเบาบางของโปรตเุกสทีม่ชีือ่ว่า Moura ซึง่ทีน่ีไ่ด้รบัปรมิาณ
แสงแดดมากที่สุดต่อตารางเมตรต่อปีในยุโรป สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 
ปีละ 45 MW เพยีงพอต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนจ�านวน 30,000 
ครวัเรอืน ส่วนโรงงานผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ PV Farm แหล่งใหญ่
ทีส่ดุของเอเชยีตัง้อยูท่ีเ่มอืง SinAn ทางตะวนัตกเฉยีงใต้ของกรงุโซลประเทศ
เกาหล ีโดยมกี�าลงัการผลติรวม 24MWp ปัจจบุนัพบว่าความต้องการใช้พลงังาน
แสงอาทติย์มเีกนิกว่าก�าลงัการผลติ ในขณะทีผู่ผ้ลติน�า้มนัรายใหญ่ของโลกอย่าง 
Shell คาดการณ์ว่าภายในปี 2583 พลงังานทีใ่ช้ในโลกจะมาจากแหล่งพลงังาน
หมนุเวยีนถงึร้อยละ 50

The Sun is Green
Facts about solar energy

พลงังานเพือ่สิง่แวดล้อม
เรือ่งน่ารูเ้กีย่วกบัพลงังานแสงอาทติย์
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อินโดรามา เราจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

Indorama Ventures has a full range of PET resins available covering every need, for  
Carbonated Drinks; Water; Refillable; Consumer and general purpose. With the  
recent expansions in capacity around the world, including the USA, Indorama  
Ventures has become the world’s largest PET Producers meeting the  
Industries’ need for quality resins.

KNOWLEDGE, COMMITMENT, SERVICE

Request information : Tel. +31 181 285 400 
E-mail : rotterdam.site@nl.indorama.net
WWW.INDORAMAVENTURES.COM


