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Royal Remarks

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยเสมอมา และเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จ
เยอืนประเทศสหรฐัอเมรกิาตามค�ากราบบงัคมทลูเชญิเพือ่แสดงกระแส
พระราชด�ารัสต่อสภาคองเกรสเมื่อปี พ.ศ. 2503 พระองค์ทรงตรัสว่า

“รายได้เฉลีย่ของพสกนกิรชาวไทยมเีพยีงประมาณ 100 เหรยีญสหรฐั
ต่อปี ใครกเ็ข้าใจได้ว่า ความจ�าเป็นเร่งด่วนทีต้่องท�าคอื การเพิม่รายได้
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนของฉัน”

สีปี่ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงรเิริม่โครงการพฒันาชนบท 
ไทย – อิสราเอล เพื่อพัฒนาชนบทในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือและการสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศอิสราเอลร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยโดยได้ด�าเนนิการวจิยัใน
ด้านการเกษตรรวมถึงการตลาดด้วย

“เพือ่ให้ประสบความส�าเรจ็ในการท�าฟาร์ม เราจะต้องมคีวามรูท้ีเ่กีย่ว
กับการเกษตร การตลาดและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น” พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสไว้เมื่อปี พ.ศ. 2512

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�าริเพื่อสร้างปรัชญาใน
การช่วยเหลือตนเองอย่างยั่งยืน มิให้ถูกบังคับให้ขายที่ดินเพื่อชดใช้
หนี ้ซึง่ถ้าเป็นเช่นนัน้แล้วกจ็ะท�าให้ประชาชนไม่มพีืน้ทีท่�ากนิตลอดกาล 
ซึ่งเอกสารที่ดินที่ออกมาใหม่นั้นท�าให้คนในครอบครัวไม่มีสิทธิในการ
ขายที่ดิน แต่สามารถส่งต่อกรรมสิทธิ์ให้กับสมาชิกในครอบครัวเพื่อ
เป็นมรดกของพวกเขาได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายหลักในการช่วยคนว่า การ
ช่วยให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้นั้น เป็นสิ่งส�าคัญมาก ดังตอน
หนึง่ของพระราชด�ารสัทีว่่า “...เป็นสิง่ส�าคญัอย่างยิง่ทีจ่ะกระตุน้และช่วย
เหลือให้ประชาชนสามารถหาเลี้ยงชีพ และสามารถช่วยเหลือตนเองให้
ด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง เพราะว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการจ้าง
งานและช่วยเหลอืตนเองได้จะเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการเสยีสละให้
ผู้อื่นอย่างเต็มใจและช่วยยกระดับการพัฒนาให้สูงขึ้นด้วย”

The living standards of his people always have been a concern 
of His Majesty. Even as far back as the time of his visit to 
the United States of America in 1960, where he was invited to  
address the U.S. Congress, His Majesty noted that:
"The average income of a Thai is only about $100 a year. One 

will understand what urgent need there is to increase the income 
and raise the living standard of my people."
Four years later, His Majesty initiated the Thai-Israel Rural  

Development Project in Petchaburi Province. This gained the  
cooperation and support of the Government of Israel. Together 
with the Thai Ministry of Agriculture and Cooperatives, research 
was conducted into agriculture, including marketing.
"To succeed in farming, we must acquire knowledge of  

agriculture, marketing and elementary economics," His Majesty noted.
It was His Majesty’s idea to establish a long-lasting self-help 

philosophy that would be undisturbed should individuals be 
forced into selling the land to pay off debts, thereby making 
their family landless forever after. A new type of land document 
was issued which gave the families no right to sell the land, 
though it may be passed on to members of the family as their 
inheritance. 
His Majesty has explained that it is crucial to the principle of 

helping people to help themselves, for "...it is highly important 
to encourage and help people in earning their living and  
supporting themselves with adequate means, because those who are 
gainfully employed and self-supporting are capable of contributing 
positively towards higher levels of development."

His Majesty and the Quality 
of Life of the Thai People
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย
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Editor’s Note
คุยกับบรรณาธิการ

In this issue you will see that other than our major theme of the magazine, 
highlighting our wool business, we will also tell you about the BOI Fair 2011. 
This year the BOI is arranging the “BOI Fair 2011” during 10-25 November 
2011 at Impact Muang Thong Thani with the concept of “Going Green for the 
Future”. Since Mr. Aloke Lohia has accepted the position of Honorary Investment 
Advisor to the Board of Investment (BOI) for promoting Indian investors to 
invest in Thailand, Indorama Ventures has become actively involved in the BOI 
Fair 2011 with the INDORAMA VENTURES Pavilion in the Industrial Zone. IVL 
is also promoting young designers by coordinating with Chanapatana International 
Design Institute (CIDI), to set up the RECO Young Designer Competition 2011.

You can find more details in “Good to Know” column or www.boifair2011.com 
 The “Business Culture” column in this issue has given way to more articles 
on the BOI Fair 2011 and our wool business.

Sirima Phanomuppathamp
Editor

ท่านผู้อ่านจะเห็นว่า นอกเหนือจากเนื้อหาหลักในวารสารฉบับนี้ที่เราเน้นเรื่อง
ธรุกจิผลติเส้นด้ายขนสตัว์ เรายงักล่าวถงึงานบโีอไอ แฟร์ 2011 ซึง่ในปีนีจ้ะมกีารจดั
งาน “บีโอไอแฟร์ 2011” ขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 25 พฤศจิกายน 2554 ที่ อิมแพค 
เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “โลกสดใส ไทยยั่งยืน” เนื่องจากนายอาลก โลเฮีย 
ได้รับต�าแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุนเพื่อช่วยคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนในการสนับสนุนให้นักลงทุนชาวอินเดียมาลงทุนในประเทศไทย บริษัท 
อนิโดรามา เวนเจอร์ส จงึมบีทบาทในการเข้าร่วมงาน บโีอไอแฟร์ 2011 โดยจดัแสดง
นทิรรศการที ่อนิโดรามา เวนเจอร์ส พาวลิเลยีน ในบรเิวณพืน้ทีส่�าหรบัอตุสาหกรรม 
นอกจากนีไ้อวแีอล ยงัได้ส่งเสรมินกัออกแบบเยาวชนโดยร่วมมอืกบัสถาบนัออกแบบ
นานาชาติ ชนาพัฒน์ จัดการประกวด RECO Young Designer 2011 

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ "รู้ไว้ ใช่ว่า" หรือ ที่  
www.boifair2011.com

ส่วนคอลัมน์ “Business Culture” ฉบับนี้จ�าเป็นต้องหลีกทางให้กับบทความเพื่อ
โปรโมทงาน บโีอไอแฟร์ 2011 และบทความเกีย่วกบัธรุกจิผลติเส้นด้ายขนสตัว์ของเรา
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Mr. Rajesh Banka, COO of the 
Wool Business
สารจากเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจขนสัตว์
Wool was one of the first businesses of IVL and today commands the respect of 

the international market for the high quality worsted wool that we create. Indorama 
Holdings was established in 1994 as Thailand’s only wool company and remains 
unique in the country. Wool is a premium product that never goes out of style and 
our niche of worsted wool places us at the peak of the industry. Situated in Lopburi, 
the company has grown market share over the years on a global scale. A good 
percentage of the high quality men’s suits in the world are made from our yarn, 
which is something that the whole Indorama Ventures group is proud of. 
The dedication and commitment of our skilled workers and professional team serves 

the needs of some very important clients across the globe. It is this professionalism 
that has led IVL to be a world leader and to maintain a reputation for quality. We 
have achieved excellent labor relations over the years and employee turnover remains 
relatively low. We are fortunate to have their support. Indorama Holdings Ltd., has 
received the National Outstanding Industrial Establishment on Labor Relations and 
Welfare Award for the sixth consecutive year (2006-2011). We are also thankful to 
our customers and suppliers worldwide for their co-operation and continuous support.
As this issue is about the wool business, I hope that you will find the subject 

interesting and rewarding to read about.
Sincerely,

Rajesh Banka
Chief Operating Officer Indorama Holdings

เส้นด้ายขนแกะนับเป็นหนึ่งในธุรกิจแรกๆ ของอินโดรามา เวนเจอร์สและปัจจุบันเป็น
ที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศว่าเป็นเส้นด้ายขนสัตว์ที่มีคุณภาพสูง บริษัทอินโดรามา 
โฮลดิ้งส์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 ในฐานะบริษัทผลิตเส้นด้ายขนสัตว์แห่งแรกและแห่งเดียวใน
ประเทศไทย เส้นด้ายขนแกะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม มีความทันสมัย และความ
แตกต่างนี้เองที่ท�าให้บริษัทฯครองความเป็นผู้น�าในกลุ่มอุตสาหกรรม โรงงานของเราตั้งอยู่
ในจังหวัดลพบุรี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯเติบโตและมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่ม
ขึ้นในระดับสากล เสื้อสูทคุณภาพดีจ�านวนมากในตลาดโลกล้วนแล้วแต่ผลิตจากเส้นด้าย
คุณภาพสูงของเรา ซึ่งนี่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเรากลุ่มอินโดรามา เวนเจอร์ส

ความทุม่เทและค�ามัน่ของพนกังานและทมีงานทีม่คีวามช�านาญทกุคนเป็นสิง่ส�าคญัทีท่�าให้
เราสามารถ รองรับความต้องการของลูกค้าทั่วโลก และความเป็นมืออาชีพนี้เองที่ท�าให้ IVL 
เป็น ผู้น�าระดับโลกและยังคงรักษาชื่อเสียงในเรื่องคุณภาพเสมอมา เรามีความสัมพันธ์ที่ดี
เยี่ยมกับกลุ่มแรงงาน อัตราการออกจากงานอยู่ในระดับค่อนข้างต�า่ เราโชคดีที่ได้รับการ
สนับสนุนเป็นอย่างดีจากพวกเขาเหล่านั้น บริษัทอินโดรามา โฮลดิ้งส์ จ�ากัด ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการประจ�าปี 2554 
เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน (ปี2549-2554) นอกเหนือจากนี้เรายังขอขอบคุณลูกค้าและคู่ค้าทั่ว
โลกที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนเราเป็นอย่างดีเสมอมา

ในฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเส้นด้ายขนสัตว์ ผมหวังว่าคงจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจและ
คุ้มค่าส�าหรับผู้อ่านทุกท่าน

ขอแสดงคว�มนับถือ
น�ยร�เจส บังก้�

เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจขนสัตว์
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Message from the COO 

Indorama Holdings was the first, and remains the only, worsted 
wool company in Thailand. We started our operations with 12,000 
spindles in 1994 and today we have more than 29,000 spindles 
producing 6,000 tons per annum. To take advantage of the highest 
quality Wool, we have our own top making plant, which transforms 
wool to high quality tops, which in turn are converted into yarns. 
It is our continuing quest to maintain and improve our yarn 

share in the market. To achieve the highest levels in terms of 
quality and services, in addition to stringent quality checks at each 
stage, we adopt other managements systems and tools too, like 
QCC , 5S, 6 Sigma, ISO, Regular Benchmarking etc. This enables 
us to attain continual improvement and crafting the finest yarns 
with motivated work force. For us the blend of technology backed 
by dedicated and skilled work force creates the best yarn from 
our manufacturing unit.
Today we have more than 500 products that meet the needs of 

one and all. Though we are present in almost all the segments, 
our core strength is super fine and ultra fine weaving yarns,  
suitable for multi climatic light weight fabrics. In the worsted yarn 
industry we are seen as the torchbearer of quality and service. 
With our expanding customer base our product profile has also 
swelled to cater to changing market needs. We keep ourselves 
abreast of changes to the business environment and demand  
pattern. Indorama Holdings has refined its processes and is able 
to supply environmentally friendly yarns. 
We are capable of supplying yarns complying with Oeko Tex 

Standard, EU Eco-label and GOTS-Organic Wool standards with 
certification and compliance audits. Very few manufacturing units 
posses this capability. Propelled by new technologies and inspired 
by our lofty goal to explore new frontiers, we have added new 
yarns like Compact, Wool Kuralon and yarn with exotic fibers 
blends (Cashmere, Alpaca). Knitting and active apparels are the 
two segments we are actively working to expand our horizon. We 
have been successful to make inroads in this highly competitive 
market with specialized yarns like Mercerized, Total Easy Care and 
Chlorinated wool yarns. 
Indorama Yarns can be translated into fabric with wonderful 

handle, drape and style. It can be worn next-to-skin and has the 
intrinsic wool properties of natural stretch, breathability, durability, 
UV protection, odor dispelling properties and is easy to take care of.

บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จ�ากัด นับว่าเป็นเป็นโรงปั่นด้ายจากขน
สัตว์แห่งแรกในประเทศและยังคงเป็นโรงปั่นด้ายจากขนสัตว์เต็มรูป
แบบแห่งเดียวในประเทศไทย บริษัทฯเริ่มด�าเนินการผลิตในปี 2537 
โดยใช้มีกระสวย 12,000 เครื่องและพัฒนาเป็น 29,000 เครื่องใน
ปัจจุบัน โดยมีก�าลังการผลิตอยู่ที่ 6,000 ตันต่อปี เพื่อการใช้ประโยชน์
สูงสุดจากขนแกะชั้นเลิศที่ใช้เป็นวัตถุดิบ บริษัทฯ มีโรงงานท�าม้วน 
ขนแกะ ซึ่งจากเปลี่ยนขนแกะให้เป็นม้วนขนแกะที่มีคุณภาพสูงและน�า
ไปผลิตเป็นเส้นด้ายในที่สุด

เรายังคงไม่หยุดนิ่งที่จะรักษาและพัฒนาส่วนแบ่งการตลาดของเรา
ในตลาดเส้นด้าย และเพื่อคุณภาพและบริการที่ดีที่สุด เรามีการตรวจ
สอบที่เข้มงวดด้านคุณภาพในทุกขั้นตอน และยังมีการน�าระบบและ
เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพมาใช้ เช่น QCC, 5ส (5S), ซิกซ์ ซิกม่า 
(Six Sigma), มาตรฐานไอเอสโอ (ISO) และการเปรียบเทียบอย่าง
สม�่าเสมอ ท�าให้เรารักษาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง สามารถผลิตเส้น
ด้ายทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ รวมถงึการสร้างแรงจงูใจให้แก่พนกังานของเรา 
ส�าหรับเราการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับบุคลากรที่มีทักษะและ
ความสามารถ ท�าให้เราสามารถผลติเส้นด้ายทีด่ทีีส่ดุจากโรงงานของเรา

ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตเส้นด้ายกว่า 500 ชนิดเพื่อรองรับทุกความ
ต้องการของลกูค้า แม้ว่าเราจะอยูใ่นหลายตลาด แต่จดุแขง็ของเรา คอื การ
ผลติเส้นด้ายส�าหรบัถกัทอทีม่คีณุภาพสงูและดเียีย่ม เหมาะส�าหรบัผ้าที่
ต้องการน�า้หนกัเบาและอยูไ่ด้ในทกุสภาพอากาศ อนิโดรามา เวนเจอร์ส 
นับได้ว่าเป็นผู ้น�าในกลุ่มอุตสาหกรรมเส้นด้ายขนสัตว์ทั้งในด้าน
คุณภาพและการบริการ จากการขยายฐานลูกค้า ท�าให้กลุ่มผลิตภัณฑ์
ของเรามีการเติบโตเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองกับความต้องการในตลาดที่
เปลี่ยนไป ภายใต้สภาพแวดล้อมและความต้องการที่เปลี่ยนไป ท�าให้
อินโดรามา เวนเจอร์สปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและสามารถผลิต
เส้นด้ายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรามีการรับรองมาตรฐานและการ
ตรวจสอบด้านคุณภาพมากมาย 

ปัจจบุนับรษิทัฯมกีารผลติเส้นด้ายทีไ่ด้รบัฉลาก Oeko Tex Standard 
ฉลากสิง่แวดล้อมของสหภาพยโุรป (EU Eco-label) และฉลากมาตรฐาน 
GOTS-Organic Wool standards ซึง่มผีูผ้ลติเพยีงไม่กีร่ายทีม่มีาตรฐาน
เทียบเท่า ด้วยแรงขับเคลื่อนจากเทคโนโลยีสมัยใหม่และเป้าหมายใน
การเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ บริษัทฯได้เพิ่มเส้นด้ายแบบใหม่ เช่น Compact 
Wool, Kuralon และการผสมเส้นใยพิเศษ (ใยแคชเมียร์, ขนสัตว์อัล
ปาก้า) ผ้าถักและเครื่องแต่งกายส�าหรับนักกีฬาเป็น 2 ตลาดใหญ่ที่
เราก�าลังขยายตลาด บริษัทฯประสบความส�าเร็จในการบุกตลาดที่มี
การแข่งขันสูงด้วยผลิตภัณฑ์เส้นด้ายพิเศษ เช่น เส้นด้าย Mercerized, 
Total Easy Care & Chlorinated

เส้นด้ายอินโดรามาสามารถน�าไปผลิตเป็นผ้าที่ให้สัมผัสที่นุ่มนวล 
จัดเข้ารูปและมีรูปแบบสวยงาม สามารถสัมผัสกับผิวหนังได้และมี
คุณสมบัติพิเศษในเนื้อเส้นใยที่มีการเหยียด ระบายอากาศ คงทน 
ป้องกันแสงแดด ดููดซับกลิ่นและง่ายต่อการเก็บรักษา

Wool, the Wonder Fiber
Wool, the Wonder Fiber



ขนแกะเป็นเส้นใยขนสัตว์ชั้น
น�าที่มีคุณลักษณะพิเศษต่างจาก
เส้นใยชนิดอื่น เส้นใยขนแกะมี
โครงสร้างทางโปรตีนที่มีความ 
ซบัซ้อน ซึง่เป็นคณุลกัษณะทีท่�าให้ 
ขนแกะมคีวามเฉพาะและโดดเด่น 
น�าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย
รปูแบบ หากเปรยีบเทยีบระหว่าง
เส้นใยที่ใช้ท�าเสื้อผ้า เครื่องนุ่ง
ห่มทีม่อียู ่ เส้นใยขนแกะนบัเป็น
เส้นใยที่มีความอเนกประสงค์
และเป็นเส้นใยสิง่ทอทีม่คีวามเก่า
แก่ทีส่ดุ คณุลกัษณะพืน้ฐานของ
เส้นใยขนแกะถกูค้นพบตัง้แต่ยคุ
หิน และยังคงมีความโดดเด่น
จวบจนถงึศตวรรษที ่21 แม้ว่าใน
ปัจจบุนัเรามเีส้นใยสิง่ทอมากมาย
หลากหลายประเภท แต่การศกึษา
ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถ
ผลติเส้นใยใดๆ ทีม่คีณุลกัษณะ
ทางธรรมชาติเหมือนเส้นใยขน
แกะ นอกเหนือจากจุดเด่นใน
เรือ่งการเป็นเส้นใยธรรมชาตแิละ
ความยั่งยืนแล้ว เส้นใยขนแกะ
ยังมีความแตกต่างและเป็นการ
รงัสรรค์จากธรรมชาต ิเป็นเส้นใย
ที่มีความสวยงาม คงทน และ
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้
หลากหลาย ด้วยคุณลักษณะ
พเิศษเหล่านีเ้อง ท�าให้เส้นใยขน
แกะได้รบัความนยิมในการน�ามา
ใช้ผลติเป็นเสือ้ผ้าอย่างกว้างขวาง
กระบวนก�รผลติ

ในการผลติเส้นด้าย จะม ี2 วธิี
ทีแ่ตกต่างกนั คอื การผลติแบบ
เข้าเกลยีวหลวม (Woolen) และ
การผลติแบบเข้าเกลยีวปานกลาง
ถงึแน่น (Worsted) กระบวนการ
ผลิตแบบ Woolen จะใช้เวลา
สั้นกว่าและเส้นใยที่ผลิตได้จะมี
เนือ้นุม่แต่หยาบและเป็นเส้นสัน้ๆ 
โดยผ้าทีท่อจากด้าย Woolen มกั

จะน�าไปใช้ในการผลิตเสื้อแจ็ค
เกต็ เสือ้โค้ท กระโปรง ผ้าหุม้เบาะ 
พรมและผ้าห่ม ซึง่ต้องการสมัผสั
ที่นุ่ม ในทางกลับกันเส้นด้ายที่
ผลิตแบบ Worsted จะมีความ
ยาวและเรยีบลืน่กว่า ซึง่มกัน�าไป
ใช้ในการผลิตเสื้อสูทคุณภาพดี
และเสือ้ผ้าเนือ้บางต่างๆ แน่นอน
ว่าผ้าทีท่อจากด้าย Worsted นัน้
มีราคาที่สูงกว่า มีความแข็งแรง 
และเหมาะแก่การสวมใส่กว่าผ้าที่
ทอจากเส้นด้าย Worsted จงึมกั
ถกูน�าไปใช้ตดัเป็นกางเกง เสือ้สทู 
และสิง่ทออืน่ๆ รวมถงึผ้าหุม้เบาะ
ทีต้่องการสมัผสัทีเ่รยีบ

อินโดรามาผลิตเส้นด้ายโดย
ใช้ระบบการผลิตแบบเข้าเกลียว
ปานกลางถึงแน่น (Worsted  
System) โดยใช้ขนแกะพันธุ ์
เมอริโนที่ดีที่สุดของประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งออสเตรเลีย
เป็นแหล่งการผลิตขนแกะพันธุ์ 
เมอรโินทีส่�าคญัและมกีารควบคมุ
อย่างเป็นระบบ นอกจากนีย้งัเป็น
ผูจ้ดัจ�าหน่ายขนแกะรายใหญ่ทีส่ดุ
ในโลก โดยกว่า 90% ของขนแกะ
ถกูน�าไปใช้ในการผลติสิง่ทอ

คณุต้องการผลติเส้นใยขนแกะ
ด้วยตวัเองหรอื? มาลองดวูธิทีีเ่รา
ใช้ผลติกนั

ขัน้ตอนแรก เริม่ด้วยการตดัขน
แกะ โดยผู้ที่มีความช�านาญการ
ตดัขนแกะในประเทศออสเตรเลยี 
ในขั้นตอนนี้จะตัดขนแกะส่วนที่
ไม่ดอีอกไป โดยไม่ท�าให้แกะได้
รบัอนัตราย

หลังจากการตัดขนแกะในขั้น
ตอนแรกแล้ว ขนแกะจะถกูแยก
ประเภทออกเป็นกลุ่มขึ้นอยู่กับ
คณุภาพเส้นใยและราคาของผูร้บั
ซือ้ ขนแกะจากส่วนท้อง ขา และ
หางจะถูกคัดออก ขนแกะดิบที่

ได้จากขั้นตอนแรกนี้จะมียังคง
สกปรกจากคราบฝุน่และดนิต่างๆ 
รวมถึงไขมันจากขนแกะ ดังนั้น
จึงต้องน�าขนแกะไปล้างท�าความ
สะอาด (scoured) ผ่านถงัล้างที่
บรรจุน�้าร้อนและน�้ายาท�าความ
สะอาด จากนัน้น�าไปล้างน�า้สะอาด
และอบให้แห้ง

ต่อมาเป็นขัน้ตอน การท�าม้วน
ขนแกะ (Wool Tops) ซึง่เป็นขัน้
ตอนที่มีหลายกระบวนการ เช่น 
การสางเส้นใย การดงึรดีและการ
หวีเส้นใย เพื่อคัดเลือกเส้นใย
ยาวทีม่สีิง่ปนเป้ือนและเส้นใยสัน้
ปนอยูน้่อยทีส่ดุ ผลผลติทีไ่ด้จาก
กระบวนการนี ้ คือิ ม้วนขนแกะ 
การเปิดและสางเส้นใย (Opening 
and Carding) เป็นกระบวนการ
ที่เส้นใยขนแกะถูกน�ามาผสมกัน 
ล�าเลียงผ่านกระบอกสูบและลูก
กลิ้งขนาดใหญ่ที่มีฟันเหล็กที่วาง
ต่อกนั ท�าให้เส้นใยขนแกะเปลีย่น
รูปเป็นเส้นใยบางๆ สิ่งสกปรก
ต่างๆ เช่น เศษพชืผกัและเส้นใย
สัน้จะถกูแยกออก ขัน้ตอนการดงึ
รดีเส้นใย (Gilling) จะเป็นขัน้ตอน
การรดีเส้นใยผ่านร่องหมดุ ท�าให้
ได้เป็นเส้นใยยาวที่มีขนาดและ
น�า้หนกัตามทีต้่องการ ต่อมาเป็น
ขัน้ตอนการหวเีส้นใย (Combing 
and Re-combing) ซึง่เป็นขัน้ตอน
ทีส่�าคญัในการผลติเส้นด้ายใยขน
แกะ เส้นใยราวๆ 20-25 ชิน้จะถกู
ป้อนเข้าเครื่องหวีเส้นใย เส้นใย
สัน้และสิง่สกปรกจะถกูแยกออก
หรือหลุดมากับหวีก่อนขั้นตอน
การป่ันหรอื (spinning) นอกจาก
นี้ยังเป็นการยืดเส้นใยให้เหยียด
ตรงและเรียงตัวขนานในทิศทาง
เดยีวกนั

ในขั้นตอนต่อไป การดึงรีด
เส้นใยขั้นสุดท้าย เป็นขั้นตอนที่
คล้ายกับขั้นตอนการรีดเส้นใย
ที่กล่าวแล้วในข้างต้น โดยมีจุด
ประสงค์เพื่อผสมม้วนเส้นใยให้
เป็นรูปแบบเดียวกัน เรียงตัวใน
ทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้นและ
มีความหนาแน่นเท่ากัน ในขั้น
ตอนการรดีปยุ (Drawing) นีจ้ะ
ค่อยๆลดความหนาและก้อนของ
ม้วนเส้นใย กลายเป็นฟ่ันเส้นใย 

(Roving) ต่อมาเป็นขั้นตอนการ
ป่ัน ซึง่จะออกมาเป็นเส้นด้าย ใน
ขั้นตอนนี้เส้นด้ายขนแกะจะถูก
ลดขนาด (ลดน�า้หนักของเส้น
ด้ายด้วยความเร็วของลูกกลิ้งที่
แตกต่างกัน) เป็นรูปแบบตาม
ที่ต้องการและบางส่วนก็จะถูก
บิดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับ
เส้นด้าย

หลังจากที่ เส ้นด้ายถูกม้วน
เข้ากับแกนหรือหลอดด้ายแล้ว 
เส้นด้ายมีแนวโน้มที่จะผูกติด
กัน เนื่องจากความดันจากการ
บิดเกลียว ท�าให้ไม่สามารถน�า
ไปใช้ในขั้นตอนต่อไปได้ ความ
กดอากาศต�่าจากไอน�้าภายใต้
อุณหภูมิที่ถูกควบคุม ท�าให้เส้น
ด้ายคงรปู ในกรณทีีต้่องการม้วน
ด้ายส ี เส้นด้ายจะถกูน�าไปย้อมสี 
(Dye) ด้วยสารย้อมสก่ีอนการรดี
ปุยและการปั่น หลังจากการดึง
รดีและหวเีส้นใยเพิม่เตมิ เส้นใย
กพ็ร้อมทีจ่ะน�าไปป่ันเป็นเส้นด้าย 

การป่ันด้าย (Winding) เป็นการ
ท�าให้ด้ายเข้าไปอยูใ่นหลอดขนาด
เลก็ เครือ่งป่ันด้ายแบบวงแหวน 
(Ring Flame) จะพันด้ายบน
หลอดขนาดใหญ่ เส้นด้ายที่ไม่
ได้คุณภาพจะถูกตรวจสอบด้วย
เครื่องเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
เราสามารถก�าหนดความหนาของ
เส้นด้ายให้มขีนาดแตกต่างกนัได้ 
ไม่ว่าจะเป็นเส้นด้ายธรรมดาหรอื
เส้นด้ายพันเกลียวแล้วแต่ความ
ต้องการ ในกระบวนการบดิเกลยีว
เส้นด้าย เส้นด้ายจะถูกบิดตาม
จ�านวนรอบทีต้่องการ จากนัน้จะ
ถูกน�าไปพันบนหลอดขนาดใหญ่ 
การถกัผ้า (Knitting) เป็นกระบวน
การขึน้รปูผ้าด้วยการเชือ่มวงเส้น
ด้ายเข้าด้วยกนั ซึง่มหีลากหลาย
รูปแบบตามการใช้งาน สุดท้าย
ขั้นตอนการทอผ้า (Weaving) 
เป็นขัน้ตอนการน�าเส้นด้ายมาถกั
ทอขัดกัน โดยปกติจากมุมด้าน
ขวาของเส้นด้ายแต่ละเส้น ผ้าที่
ทอจะเกิดจากเส้นด้ายพุ่ง (warp 
yarns) ถกัทอตามความยาวของผ้า
และเส้นด้ายยนื (weft yarns) ถกั
ขวางตามความกว้างของผ้า

ความหรูหราของ
เส้นใยขนแกะธรรมชาติ

Wool is still unmatched in 
the world of fiber. Its complex 
protein structure is responsible 
f o r  s om e  r a t h e r  u n i q u e  
characteristics and provides it 
w i th ou ts t and ing , a l l - round  
performance. Wool is considered 
the most versatile of all fibres 
for apparel and one of the oldest 
textile fibers known to mankind. 
The basic characteristics of wool 
found in the Stone Age are still 
the same even today in the 21st 
century. Though we have many 
other textile fibers now, science has 
not been able to produce anything 
with the natural properties of wool. 
Wool remains unique; a masterpiece 
of nature’s design - it is a smart, 
timeless and versatile fibre choice, 
with the added advantage of being 
produced in a natural, sustainable 
manner. Remarkably, wool has all 
the intrinsic properties desired for 
our clothes.
PRODUCTION PROCESS

There are two distinct methods 
of yarn production, one called 
Woolen and the other Worsted. 
The Woolen production process is 
shorter and the wool used is coarser 
with shorter length. Woolen fabrics 
are used for jackets, coats, skirts, 
upholstery fabrics, rugs and blankets 
where bulk and textured finishes 
are desirable. On the other hand, 
Worsted yarn is made out of longer 
and finer wool. Yarn produced 
from this process is used mainly 
for high-end, finer, suiting and 
light, knitted, garments. Worsted 
fabrics are often more expensive 
and are stronger and wear better 
than woolen spun fabric. Worsted 
fabrics are preferred for trousers, 
su i t s ,  o the r ga rmen t s and  
upholstery fabrics where a smooth 
finish is required. 

I n do r ama p roduc e s y a r n  
us i ng the wors t ed sys t em  

using full-fleece virgin Merino 
Wools from Australia. Australia 
is the main source of Merino 
sheep wools and has systematic  
controls in place. It is the  
biggest supplier of wool in the 
world and 90% goes into making 
garments.

So you want to make your own 
wool? This is how we do it!

F i r s t ,  shea r you r sheep :  
removing the wool from the 
sheep is, of course, essential 
and is performed by professional 
shearers in Australia. During this 
process, due care is taken to leave 
bad portions of the fleece without 
harming the sheep.

After shearing, the wool fleece 
is classified in various groups 
and the cost of wool depends 
on which group you buy from. 
Wool from the belly, legs, tail 
are removed during this process. 
Raw wool has lots of impurities 
like dirt and wool grease. It is 
cleaned, or scoured, mechanically 
passing it through series of 
scouring bowls containing hot 
water and detergent . Later ,  
rinsing and drying is the final part 
of this process.

Top making is a process 
where a combination of activities 
takes place, like carding, gilling 
and combing. This is performed to 
obtain continuous fiber strands with  
negligible contamination and less 
short fibers. The final output is 
wool tops. Opening and Carding 
is a process where wool fibers 
are disentangled and mixed by 
passing through a series of large 
cylinders and rollers covered with 
wire teeth. Finally, the wool is 
transformed into a web of fiber 
and some of the impurities like 
vegetable matter and burrs are 
removed. Gilling is a process of 
drawing the fibers through pins. 

This results in parallel and even fiber 
strands with required fiber thickness 
and weight. Next, Combing and 
Re-combing, which is critical in the 
production of worsted yarns, takes 
place. Between 20 and 25 slivers 
are fed into a combing machine, 
which removes most of the short 
fibers in the form of noils (i.e. short 
strands and knots combed out of 
wool fiber before spinning), and 
further straightens the fibers, making 
them lie parallel to each other. 

In the next step, Finisher Gilling, 
similar to the Gill explained  
earlier, has an additional purpose  
of blending tops with uniform, 
linear, density to make them more 
parallel. The Drawing process then 
gradually reduces the thickness 
and mass of the top in three or 
four stages, to what is called a 
Roving, from which yarn is spun. 
Now the spinning starts and the 
yarn is finally born. During this  
process, wool strands are Drafted 
(meaning, reducing the weight 
with different roller speeds) to the  
required count and imparting a twist 
to add strength to the yarn 

Af te r the yarn is wound 
on cones or bobbins, it has 
t endenc y t o sna r l  due t o  
torsion stress created by twisting, 
making it unusable for the next 
process. Negative air pressure 

using steam, under a controlled 
temperature, the yarn is set. If 
colored tops are required, they 
must be dyed before drawing  
and spinning, by forc ing a  
dyeing solution through them. 
After further gilling and combing 
they are ready to be drawn and 
spun into yarn. In other cases, 
the yarn or fabr ic is dyed  
according to need.

Winding takes place as the yarn 
fitted to small tubes to form a Ring 
frame is wound on larger packages 
and defects in the yarn are cleared 
using electronic sensors. Depending 
on requirements, yarn can be sold 
either in single form or can be 
doubled and twisted again. In this 
twisting process, yarns are plied 
and twisted to the desired amount 
of twist, then winding it in larger 
packages. Knitting is a process of 
forming fabric by interlocking a  
series of loops of one or more yarns. 
There are severa l types of  
knitting and adapted forms based 
on the end use requirements. 
Finally, Weaving is the process 
of interlacing yarns usually at 
r ight angles to each other.  
Woven fabrics are constructed  
using a set of warp yarns, which 
run down the length of the  
fabric and weft yarns, which runs 
across the fabric width.

The Luxury of 
Natural Wool 

Wool Business
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วันน้ี... ท่ีอินโดรามา IVL Today

With the global economy looking grim, IVL is still confident that it can achieve more growth over the next few years based on it 
Aspiration 2014 business plan. Demand remains high and the company is now planning to move further into the more value-added products 
within the polyester space. New acquisitions too are leading the company into more innovative products. The movement of cotton 
prices excited the market for a while but things are returning to normal. For IVL, normal tends to be rather better than many of its 
peers and as the year progresses, we expect to see solid performance and continued sales growth.

ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกอึมครึม อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังคงมั่นใจว่าจะสามารถเติบโตในปีข้างหน้าตามแผน Aspiration 2014 ที่ ตั้งเป้าไว้ 
ความต้องการในตลาดยังคงอยู่ในระดับที่สูงและบริษัทฯวางแผนที่จะขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่องในผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มในกลุ่มโพลีเอสเตอร์ 
การเข้าซือ้กจิการใหม่ส่งผลให้บรษิทัฯ มนีวตักรรมด้านผลติภณัฑ์เพิม่มากขึน้ การเคลือ่นไหวของราคาคอตตอนในตลาดกลบัเข้าสูส่ภาวะปกต ิเรา
มีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีกว่าหลายๆ บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เราคาดหวังว่าจะเห็นผลการด�าเนินงานที่มั่นคงและยอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

IVL declared sales of over US$ 3,019 million for the first half 
of 2011, with net profit of US$ 441 million. Sales in Q2/2011 
grew to US$ 1,692 million, outstripping the US$ 1,328 million 
achieved in Q1/2011 by 27% and far outperforming the US$ 
737 million in Q2/2010 by 130% due to the extra capacity from 
acquisitions in 2011 and a feedstock-led rise in prices.

PET revenues rose 132% to US$2,066 million, from US$889 
million in the same period last year, while the Operating EBITDA 
climbed 113% to US$ 224 million, from US$ 105 million in the 
first half of 2010. Sales revenue in Q2/2011 increased by 38% 
QoQ and 163% YoY, due to higher sales volume and higher selling 
prices. The operating rate in Q2/2011 was negatively impacted due 
to an unplanned shutdown at IVL's AlphaPet flagship in Decatur, 
USA, when tornados hit the area.

Polyester value chain prices were volatile in the first six months 
of 2011, but IVL’s Polyester and Wool Fibres and Yarns business 
reaped the benefit of cotton’s sharp climb, with this segment’s 
sales up 95% to US$ 400 million. Segment Operating EBITDA of 
US$ 68 million in the first 6 months of 2011 appreciated 178% 
over the same period last year. Sales revenue increased by 12% 
over the previous quarter and 111% over the same period in the 
previous year, mainly due to higher selling prices and acquisitions 
in Indonesia and USA of speciality Polyester assets. 

In the first 6 months of 2011 PTA sales rose to US$ 555 
million, 48% above the US$ 375 million achieved in the same 
period last year, Operating EBITDA rose to US$ 78 million in the 
first 6 months, from US$ 51 million last year, a gain of 54%.

อินโดรามา เวนเจอร์ส ประสบความส�าเร็จด้วยยอดขายถึง 3,019 
ล้านเหรยีญสหรฐัในช่วงครึง่แรกของปี 2554 โดยมกี�าไรสทุธ ิ441 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ยอดขายในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 เติบโตขึ้นเป็น 
1,692 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งดีกว่ายอดขาย 1,328 ล้านเหรียญสหรัฐใน
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 27 และดีกว่ายอดขาย 737 
ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 130 
ทั้งนี้จากก�าลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการในปี 2554 
ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 27

รายได้จากการขายในกลุ่ม PET เพิ่มขึ้นร้อยละ 132 โดยมีมูลค่า 
2,066 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก 889 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา ในขณะที่ EBIDTA เพิ่มขึ้นร้อยละ 113 หรือ 244 ล้าน
เหรียญสหรัฐ จากเดิม 105 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงครึ่งแรกของปี 
2553 รายได้จากการขายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 
38 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2553 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 163, 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากปริมาณการขายและราคา
ขายที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามการด�าเนินงานในไตรมาสที่ 2 ของปี 
2554 ส่งผลกระทบในแง่ลบ เนือ่งจากการสญูเสยีในการผลติซึง่เป็นผล
มาจากการปิดการด�าเนนิงานชัว่คราวของโรงงาน AlphaPet ใน Decatur 
สหรัฐอเมริกา อันเนื่องมาจากพายุทอร์นาโดถล่ม

ราคาในห่วงโซ่โพลเีอสเตอร์มคีวามผนัผวนในช่วง 6 เดอืนแรกของ
ปี 2554 แต่ธรุกจิเส้นใยและเส้นด้ายโพลเีอสเตอร์ของ อนิโดรามา เวน
เจอร์ส กลบัได้รบัประโยชน์จากราคาคอตตอนทีพุ่ง่ตวัสงูขึน้ โดยมรีาย
ได้ในกลุม่ธรุกจินีถ้งึร้อยละ 95 หรอื 400 ล้านเหรยีญสหรฐั ม ีEBITDA 
อยูท่ี ่68 ล้านเหรยีญสหรฐัในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2554 เพิม่ขึน้จาก
ช่วงเดียวกันของปี 2553 ถึงร้อยละ 178 รายได้จากการขายยังเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12 จากไตรมาสทีผ่่านมา และเพิม่ขึน้ร้อยละ 111 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้สืบเนื่องจากราคาขายที่สูงขึ้นและการเข้า
ซือ้กจิการโพลเีอสเตอร์ทีม่คีวามพเิศษในอนิโดนเีซยีและสหรฐัอเมรกิา

นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากการ
ขาย PTA 555 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 48 จากช่วงเดียวกัน
ในปีก่อนซึ่งมีรายได้อยู่ที่ 375 ล้านเหรียญสหรัฐ EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 
78 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 6 เดือนแรกจาก 51 ล้านเหรียญสหรัฐใน
ปีที่ผ่านมาหรือคิดเป็นร้อยละ 54 

Trevira
IVL successfully concluded the acquisition of German company 

Trevira GmbH through a joint venture with Sinterama S.p.A. of 
Italy. Trevira is Europe’s market leader in specialist applications of 
polyester, such as automotive and home textiles. Trevira is a well-
known and respected brand amongst both customers and producers 
of synthetic fabrics with its own patents and technologies. Trevira's 
knowledge base together with a strong research and development 
setup will complement Indorama Ventures and its partner Sinterama, 
with plans to take the marque global. The acquisition comprises 
two manufacturing sites in Germany, at Bobingen, Bavaria, and 
Guben, Brandenburg with a total capacity of 120,000 tonnes per 
annum and a plant in Zielona Góra, Poland that will process the 
fibers and filaments manufactured in Germany.

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการจากบริษัท Trevira 
GmbH ประเทศเยอรมัน โดยการร่วมทุ่นกับบริษัท Sinterama ประเทศ
อิตาลี Trevira เป็นผู้น�าตลาดยุโรปในสินค้าตลาดเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เช่น 
อตุสาหกรรมยานยนต์และเครือ่งใช้สิง่ทอภายในครวัเรอืน Trevira เป็นแบรนด์ 
สินค้าที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับทั้งจากลูกค้าและผู้ผลิตผ้าจากเส้นใย
สังเคราะห์ซึ่งมีสิทธิบัตรและเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง และด้วยความรู้ความ
เชีย่วชาญของ Trevira การวจิยัอย่างมุง่มัน่และได้รบัการพฒันาอย่างสม�่าเสมอ
จะผลักดันให้ อินโดรามา เวนเจอร์ส และ Sinterama ขึ้นเป็นสินค้าระดับโลก 
การซือ้กจิการประกอบด้วยสองโรงงานการผลติ ได้แก่ ทีโ่บบนิเกน ในบาวาเรยี 
และที่กูเบน ในบรันเดนเบอร์ก ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีก�าลังการผลิต 120,000 
ตันต่อปี และโรงงานที่เซียโลนา โกรา (Zielona Góra) ในประเทศโปแลนด์ 
ซึ่งท�าการผลิตเส้นใย และเส้นใยยาวในประเทศเยอรมนี

New Thai Recycling Plant 
IVL will invest in a new recycling plant in Nakhon Pathom 

Province, near Bangkok, the current location of its subsidiary  
Indorama Polyester Industries’ Polyester Fibers and Yarns plant. 
Under the new project, discarded, or “post consumer,” PET bottles 
will be collected and recycled to produce high quality resin 
for making containers for consumer drinks; yarns for premium  
garments of environmentally-conscious brands and colored fibers for 
automotive and non-woven end applications. The new investment 
will be able to recycle 36,000 tonnes of bottles a year to make 
about 28,500 tons of recycled polyester. Wongpanich, Thailand's 
leading private waste recycler will deliver discarded PET bottles to 
the Nakhon Pathom facility for recycling. 

โรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ในประเทศไทย 
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ลงทุนในประเทศไทยด้วยการสร้าง

โรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ บริษัทลูกที่ผลิตเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ 
โครงการใหม่นีจ้ะน�าขวดพลาสตกิ PET ทีท่ิง้หรอืผ่านการใช้งานแล้วมารไีซเคลิ
เพื่อผลิตเป็นเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงที่น�าไปใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ส�าหรับ
เครื่องดื่ม เส้นด้ายส�าหรับสิ่งทอพรีเมี่ยมของตราสินค้าที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนเส้นใยสสี�าหรบัรถยนต์และผลติภณัฑ์เส้นใยทีไ่ม่ได้ทออืน่ๆ โดยการ
ลงทุนในครั้งนี้ของบริษทัฯ จะสามารถรองรับการรไีซเคิลขวดพลาสติก 36,000 
ตนัต่อปีซึง่สามารถน�าไปผลติเส้นใยโพลเีอสเตอร์รไีซเคลิได้ถงึ 28,500 ตนั โดย
มี “วงษ์พาณิชย์” บริษัทเอกชนชั้นน�าในการคัดแยกขยะจะน�าส่งขวดพลาสติก 
PET ไปยังโรงงานในจังหวัดนครปฐม เพื่อท�าการรีไซเคิล

Gas Powered Utilities in Indonesia
In order to further reduce the company’s carbon footprint, IVL 

will invest $6.7 million into a Gas Engine project in Indonesia.
เพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บริษัท อินโดรามา  

เวนเจอร์ส จึงมีการลงทุนมูลค่า 6.7 ล้านเหรียญสหรัฐในโครงการพลังงานก๊าซ
ในประเทศอินโดนีเซีย

Entry into Bi-component Fibres in Thailand 
Indorama Ventures expects to invest further into the 

Thai market with a Bi-component Fibers project for Hygiene  
Applications. The new project will produce one of the key  
components of such applications by tying up technologically with a 
well-known company in this field, to make bi-component fibers for 
hygiene end-use. This project will have a capacity of 16,000 tons 
per year and will be located in Rayong, on the Eastern Seaboard 
of Thailand. The project is expected to commence production by 
the second quarter of 2012.

Indorama Ventures will also invest in another strategic project 
to make 16,000 tons per year of high quality bi-component yarns 
at its recently acquired Indorama Ventures Indonesia (IVI) plant 
(formerly SK Keris) in Tangerang, Indonesia. IVI owns unique 
technology to make Bi-component yarns (known as FINNE) through 
a single step process. The company enjoys significant competitive 
advantage over companies who currently use a two step process 
and has secured a leading market share in this segment.

การเข้าสูต่ลาดเส้นใยสงัเคราะห์ผสมในประเทศไทย
อินโดรามา เวนเจอร์ส มีโครงการลงทุนเพิ่มในประเทศไทย ด้วยโครงการ

เส้นใยสังเคราะห์ผสมส�าหรับการใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย โครงการ
ใหม่นี้จะผลิตเส้นใยที่ใช้เป็นองค์ประกอบหลักในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยใช้
เทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงในด้านนี้ โดยผลิตเส้นใยสังเคราะห์ผสมเป็นเส้นใย
อนามัย โครงการนี้จะมีก�าลังการผลิต 16,000 ตันต่อปีและจะตั้งอยู่ในจังหวัด
ระยอง และคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2555

อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังมีการลงทุนในโครงการเชิงกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อ
ผลิตเส้นด้ายสังเคราะห์ผสมคุณภาพสูงจ�านวน 16,000 ตันต่อปี ณ โรงงาน  
Indorama Ventures Indonesia (IVI) หรอื SK Keris เดมิ ใน Tangerang ประเทศ
อินโดนีเซีย โดย IVI เป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่
ใช้ในการผลิตเส้นด้ายสังเคราะห์ผสม หรือที่เป็นที่รู้จักในชื่อ FINNE ผ่านการ
ผลิตแบบขั้นตอนเดียว ท�าให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบเหนือบริษัทอื่นๆ ที่มี
การผลิตแบบสองขั้นตอน รักษาต�าแหน่งผู้น�าตลาดในกลุ่มธุรกิจนี้

Latest News on Expansions
ข่าวการขยายกิจการ

First Half Results for 2011 ผลประกอบการครึ่งปีแรก 2554
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On 20 July 2011 Indorama Petrochem Limited, represented by Dr. Nop Siwasilchai, Vice 
President for Human Resources & Admin., was awarded the Best Manufacturer Award for 
Safety, Occupational Health and Working Conditions (National Level) 2011 by Ms. Amporn 
Nitisiri, Director-General of the Department of Labor Protection and Welfare, Ministry of Labour, 
at the Eastern Region Safety Week 2011 event at Tawarawadi Hotel, Prachinburi Province. 
This was the first time the company had joined the program organized by the Ministry of 
Labour and winning an award at the national level counts as one of our best achievements.

บรษิทั อนิโดรามา ปิโตรเคม จ�ากดั โดย ดร. ณพ ศวิะศลิป์ชยั รองประธานบรษิทั ฝ่ายทรพัยากรมนษุย์
และบรหิาร เป็นตวัแทนเข้ารบัรางวลั สถานประกอบกจิการดเีด่นด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพ
แวดล้อมในการท�างานระดบัประเทศประจ�าปี 2554 จากคณุอมัพร นติสิริ ิอธบิดกีรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน ในงานสปัดาห์ความปลอดภยัในการท�างานภาคตะวนัออก ณ โรงแรมทวารวด ีจ.ปราจนีบรุ ีเมือ่
วนัที ่20 กรกฎาคม 2554 ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้เข้าร่วมประกวดตามโครงการของกระทรวงแรงงานเป็นครัง้แรก และ
ได้รบัรางวลัระดบัประเทศซึง่เป็นระดบัสงูสดุในครัง้นี้

The Board of Directors met with leaders of Indorama Ventures 
Mexico in the commercial offices located in Mexico City. At the end of the 
day, the board had a dinner with the Honorable Mr. Suvat Chirapant,  
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Thailand for the 
United Mexican States.

On the second day of their visit, the Directors of IVL had a 
meeting with leaders of manufacturer facilities located in Querétaro. 
After a tour of the Querétaro facilities, the Board of Directors was 
conducted to archaeological site Tula. The largest of the pyramid 
temples in the site, was surmounted by 15 foot (4.6 meter) 
columns in the form of stylized human figures. This pyramid 
has been restored and the tall statues, called Atlanteans (Los 
Atlantes), have been erected on its summit.

During the last day of their visit, the Directors were in the 
enormous archaeological site Teotihuacan, located in the valley 
of Mexico. This site containing some of the largest pyramidal 
structures built in the pre-Columbian Americas.

IVL to acquire Polyprima in Joint Venture
IVL ร่วมทุนซื้อกิจการ Polyprima

IVL has signed an agreement to purchase shares of Indonesian 
company PT Polyprima, a manufacturer of PTA (Purified Terephthalic 
Acid), an essential raw material used in the production of PET and 
Polyester fibres and yarns. The agreement, which will initially give 
IVL 50% of the company follows closely on recent acquisitions in 
Indonesia of businesses in the polyester value chain space. 

PT Polyprima, located in Cilegon, West Java, has an installed 
capacity of 465,000 tonnes per annum and will help the company 
to grow its polyester value chain business in one of the most 
promising markets in Asia. Following debt restructuring with the 
creditors of the facility, IVL expects its shareholding to be reduced 
to 41%, with another 41% held by Indonesian Polyester Fibres 
and Yarns company PT Indorama Synthetics Tbk and the remaining 
18% to be held by other investors.

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ลงนามในข้อตกลงซื้อหุ้นของบริษัท 
PT Polyprima ในประเทศอินโดนีเซีย ผู้ผลิตสาร PTA (Purified  
Terephthalic Acid) ซึ่งเป็นวัตถุดิบส�าคัญในการผลิต PET และเส้นใย
และเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ โดย IVL เข้าถือหุ้นร้อยละ 50 ของบริษัท
ดังกล่าว ต่อเนื่องจากการประกาศเข้าซื้อกิจการที่ผ่านมาในอินโดนีเซีย

PT Polyprima ตั้งอยู่ที่ Cilegon, West Java มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 
465,000 ตนัต่อปี การเข้าซือ้หุน้ในครัง้นีจ้ะช่วยให้บรษิทัเตบิโตในธรุกจิ
ห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ โดยเฉพาะในตลาดภูมิภาคเอเชียที่มีแนวโน้มการ
เติบโตสูง หลังจากการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้แล้ว บริษัทฯจะลด
สัดส่วนการถือหุ้นลง โดยจะถือหุ้นในอัตราร้อยละ 41 ในขณะที่ PT 
Indo-Rama Synthetics Tbk ผู้ผลิตเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์
จากประเทศอินโดนีเซีย จะเป็นผู้ถือหุ้นอีกร้อยละ 41 และผู้ถือหุ้น 
รายอื่นๆ ถือหุ้นร้อยละ 18

IVL Board Visit Mexico July 1-3 2011.

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้เข้าพบกบัผูบ้รหิารของ อนิโดรามา เวนเจอร์ส 
เมก็ซโิก ณ ส�านกังานในเมอืงเมก็ซโิก ซติี ้ โดยร่วมรบัประทานอาหาร
ค�า่กบันายสวุฒัน์ จริาพนัธ์ เอกอคัรราชทตูวสิามญัไทยประจ�าประเทศ
เมก็ซโิกในช่วงเยน็วนัเดยีวกนัด้วย

ในวนัทีส่องคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้เข้าร่วมประชมุกบัผูบ้รหิารและ
เยีย่มชมโรงงานซึง่ตัง้อยูใ่นเกเรตาโร ซึง่หลงัจากเสรจ็สิน้การเยีย่มชม
โรงงานแล้วคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้เดนิทางไปทีโ่บราณสถาน Tula ซึง่
เป็นศาสนสถานทรงปิรามดิทีใ่หญ่ทีส่ดุ ด้วยความสงู 15 ฟตุ (4.6 เมตร) 
โดยมเีสาทีเ่ป็นรปูร่างมนษุย์ ทีถ่กูสร้างด้วยฝีมอืมนษุย์ ปิรามดิแห่งนีไ้ด้
รบัการบรูณะและป้ันเป็นเสาสงูทีเ่รยีกว่า Atlanteans (Los Atlantes) และ
ได้รบัการยอมว่าเป็นเสาทีส่งูทีส่ดุ

ในช่วงวนัสดุท้ายของการเยอืนเมก็ซโิกคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ไป
เยีย่มชม Teotihuacan โบราณสถานบนพืน้ทีข่นาดใหญ่ทีต่ัง้อยูใ่นหบุเขา
เมก็ซโิก ประกอบด้วยปิรามดิขนาดใหญ่ทีส่ดุซึง่ถกูสร้างขึน้ในยคุก่อน
ประวตัศิาสตร์อเมรกิา

On July 22, 2011Ms. Prapai Palakawong Na Ayuttaya the representative from 
IPI-N, rewarded The Best Manufacturer Award for Safety, Occupational Health and 
Working Conditions at a national conference, 3rd floor, City Hall, Muang, Nakhon 
Pathom by Ms. Warunee Phongsivapai, and the Deputy Governor of Nakhon Pathom.

คณุประไพ ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบรหิารและบคุคลเป็นตวัแทน
เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�างานระดบัประเทศประจ�าปี 2554 จากคณุวารณุ ีพงษ์ศวิาภยั รองผูว่้า
ราชการจงัหวดันครปฐม ณ ห้องประชมุชัน้ 3 ศาลากลางจงัหวดั อ.เมอืง จ.นครปฐม เมือ่
วนัที ่22 กรกฎาคม 2554

IRPL Again Obtains “Excellent” Ratings 
อินโดรามา ปิโตเคม ได้รับผลการประเมินในระดับ "ยอดเยี่ยม" 

On July 29, 2011 officials from the Industrial Estate Authority 
of Thailand (IEAT) and representatives from communities in Map 
Ta Phut, paid an audit visit to Indorama Petrochem Limited (IRPL) 
to conduct the 2nd quarterly audit. The audit result was that IRPL 
again obtained "Excellent" ratings in all topics under the "Pollution 
Reduction and Mitigation Plan" of the IEAT. The evaluation fell into 
different categories, including water management; waste management; 
Air/ Noise management; VOCs, Nox, SO2, green areas inside the 
plant and working conditions; support to communities; performance 
of the pollution reduction plan and the accuracy of relevant data 
and actions following the advice of the EIA Committee.

In the pictures (from left to right): 
Mr. Santithep, Safety, Health and Environment Manager,  

representatives from the local media in Rayong (second and third 
from left), representative from Krok Yai Cha community, Huay Pong 
community (Map Ta Phut), IEAT Officials (second and third from 
right), and Mr. Wijit Kamkom, Associate General Manager- Public 
& Employee Relations.

เมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม 2554 การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หรอื กนอ. และตวัแทนจากชมุชนในมาบตาพดุ ได้เข้าตรวจและเยีย่มชม
โรงงาน บรษิทั อนิโดรามา ปิโตรเคม จ�ากดั ครัง้ที ่2/2554 ตามแผนลด
และขจดัมลพษิของโรงงานในกลุม่นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ โดยครัง้
นีเ้ป็นอกีครัง้หนึง่ทีบ่รษิทัได้รบัผลการประเมนิในระดบั "ยอดเยีย่ม" ใน
ทกุหวัข้อทีม่กีารประเมนิ ได้แก่ การจดัการด้านน�า้ การจดัการด้านกาก
ของเสยี การจดัการด้านอากาศ/เสยีง VOCs Nox การจดัการให้มพีืน้ทีส่ี
เขยีวและสภาพในการท�างาน การสนบัสนนุและส่งเสรมิชมุชน การด�าเนนิ
งานตามแผนการปรบัลดมลพษิ ความครบถ้วนของข้อมลูทีเ่กีย่วข้องและ
การด�าเนนิการตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการ EIA

บคุคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา):
คณุสนัตเิทพ สาลงีาม ผูจ้ดัการฝ่ายความปลอดภยัอาชวีอนามยัและ

ส่งแวดล้อม (ที2่จากซ้าย) ตวัแทนจากสือ่มวลจงัหวดัระยอง (ที3่จากซ้าย) 
ตวัแทนจากชมุชนกรอกยายชา (ที2่จากขวา) ตวัแทนจากชมุชนห้วยโป่ง 
(ที3่จากขวา) เจ้าหน้าทีจ่ากการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
คณุวจิติร ข�าคม รองผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายทรพัยากรมนษุย์และบรหิาร 
(คนแรกขวามอื)

คณะกรรมการบริษัทเข้าเยี่ยมชมโรงงานเม็กซิโก (1-3 กรกฎาคม 2554)
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Indorama Ventures (IVL) will participate in this year’s BOI Fair 
2011 at Muang Thong Thani, Northern Bangkok from November 
10-25 with a large exhibition designed to educate the public about 
the benefits and uses of recycling plastic and polyester. The Thai 
Board of Investment (BOI) is a government organization that  
provides investment privileges to encourage businesses to invest 
in Thailand. IVL has benefitted from these incentives and accepted 
an invitation to exhibit after learning that the theme for the fair 
is Going Green for the Future, which is in line with many of our 
own CSR projects today. 

The BOI Fair is not held every year – usually about once every 
10 years – and the last time IVL presented there was 10 years 
ago now. However, we have pulled out all the stops this year 
and are building an outdoor pavilion that will contain a fascinating 
exhibition of the company’s history, our products and their end 
uses. Moreover, there will be a show of home and office furniture 
made from recycled plastic as well as clothing and accessories.

In order to encourage people to understand how reusing and  
recycling waste will contribute to the sustainability of the environment, 
IVL is organising the RECO Young Designer Competition 2011 in 
conjunction with Chanapatana International Design Institute (CIDI). 
The competition is in two parts, one for students who design 
fashion from polyester and the other for students who 
design furniture from recycled or reused PET. The 
winner of each section will receive 100,000 Baht in 
prize money with prizes for runners up and the teacher 
who assists the winners in their projects.

To highlight the competition for the public, IVL will 
be joined by former Miss Universe Natalie Glebova as 
our Brand Ambassador. We can expect a lot of excitement 
from the public due to her tremendous popularity here. We 
are asking all corporate executives who were planning to 
entertain customers or suppliers in Bangkok during 
November 2011 to make the IVL pavilion one 
of the must-see venues. The design includes 

an office for our people to sign contracts or conduct business 
while visiting, so we are encouraging you all to make the trip to 
Thailand at that time.

อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) เข้าร่วมงาน BOI Fair 2011 ณ 
เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-25 พฤศจิกายน 
โดยเป็นงานนิทรรศการในพาวิลเลียนขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อให้
ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์และการใช้ประโยชน์จากพลาสติก
รีไซเคิลและโพลีเอสเตอร์ ทั้งนี้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งได้รับสิทธิ
ประโยชน์ภายใต้การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จะเข้าร่วมงานแฟร์
ครั้งนี้ภายใต้แนวคิด “โลกสดใส ไทยยั่งยืน” ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้
สอดคล้องกับหลายๆ โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ  
อินโดรามา เวนเจอร์ส ด้วย

โดยปกติแล้วงานบีโอไอแฟร์จะจัดขึ้นทุกๆ 10 ปี ซึ่งครั้งล่าสุดที่ 
อินโดรามา เวนเจอร์ส เข้าร่วมงานคือเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้
อนิโดรามา เวนเจอร์สตัง้ใจทีจ่ะดงึทกุความสนใจให้มาอยูท่ีพ่าวลิเลยีน
กลางแจ้งของบริษัทฯ ที่จะมีการจัดนิทรรศการอันน่าตื่นตาตื่นใจ รวม
ทัง้ประวตัขิองบรษิทั ผลติภณัฑ์และการน�าไปใช้ อกีทัง้จะมกีารจดัแสดง
เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในบ้านและส�านักงานที่ท�าจากพลาสติกรีไซเคิล ตลอด
จนเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุดังกล่าวด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังได้จัดการประกวด RECO 
Young Designer Competition 2011 เพือ่เป็นการส่งเสรมิให้คนเข้าใจวธิี
การน�าสิง่ของกลบัมาใช้ซ�า้ รวมถงึเป็นการรณรงค์ให้ความส�าคญักบัการ
รไีซเคลิของทีไ่ม่ใช้แล้วซึง่จะเป็นการส่งเสรมิความยัง่ยนืต่อสิง่แวดล้อม
ทางหนึ่งด้วยเช่นกัน การจัดการประกวดครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก
สถาบันออกแบบนานาชาติ ชนาพัฒน์ หรือ CIDI โดยแบ่งการ
แข่งขนัออกเป็นสองประเภท คอืการออกแบบด้านแฟชัน่จาก
วัสดุเส้นใยโพลีเอสเตอร์และการออกแบบเฟอร์นิเจอร์โดย
การน�าขวด PET มารีไซเคิลหรือใช้ซ�้า โดยมีเงินรางวัลมอบ
ใหแ้กผู่้ชนะเลศิมูลค่าถงึ 100,000 
บาท พร้อมรางวัลรองชนะเลิศ
และรางวัลส�าหรับอาจารย์ที่
ปรึกษาด้วยเช่นกัน

และเพื่อให้งานนี้มีสีสันและโดดเด่นสู่สายตาประชาชน อินโดรามา 
เวนเจอร์ส ยังได้รับเกียรติจากคุณนาตาลี เกลโบว่า อดีตนางงาม
จักรวาลมาเป็นแบรนด์ แอมบาสเดอร์ ให้กับบริษัทอีกด้วย ซึ่งทางเรา
คาดหวังว่าเธอคงจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสนใจให้งานครั้งนี้ได้ไม่
มากก็น้อย นอกจากนี้ อินโดรามา พาวิลเลี่ยน จะกลายเป็นสถานที่
แนะน�าส�าหรับผู้ที่ต้องการพาแขกผู้มีเกียรติมาเยี่ยมชมหรือท่องเที่ยว
กรุงเทพฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2554 อีกด้วย โดยพาวิลเลี่ยน
ที่ออกแบบไว้อย่างสวยงามยังมีส่วนที่เป็นส�านักงานเพื่อรองรับลูกค้า
ที่มีความสนใจ หรือต้องการเจรจาทางธุรกิจด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงถือ
เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมส�าหรับท่านที่คิดจะเดินทางมาเที่ยวเมืองไทย
ในช่วงเวลาดังกล่าว

RECO 
Workshop 

Good to know

BOI Fair 2011
“Going Green for the Future”

As part of the run-up to the RECO competition, students and 
potential entrants were invited to join a workshop conducted at 
Bangkok University August 13, 2011. They were given an overview 
of the process to manufacture PET and Polyester Fibres and Yarns 
by IVL Head of Corporate Communications Mr. Richard Jones, 
followed by workshops on how to produce furniture and fashions 
from these products by professional instructors from Chanapatana 
International Design Institute. Over 66 people attended the event. 

กิจกรรม RECO workshop ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการจัดการ
ประกวด RECO ในครั้งนี้ โดยส่วนหนึ่งของนิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้า
ประกวดจ�านวน 66 คนได้เข้าร่วมอบรมและท�ากิจกรรมเวิร์กช็อป ซึ่งจัดขึ้นที่
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยน้องๆ ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมนอกจากจะได้รับทราบถึงภาพรวมและกระบวนการในการผลิต 
PET และเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์โดยคุณ ริชาร์ด โจนส์ หัวหน้าฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรของบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส แล้ว ยังได้เรียน
รู้เกี่ยวกับวิธีการรวมทั้งไอเดียในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และแฟชั่น จาก
คณาจารย์และผูม้ปีระสบการณ์เป็นมอือาชพีระดบัประเทศจากสถาบนัออกแบบ
นานาชาติ ชนาพัฒน์ อีกด้วย 
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Highlights of Future Zone
The future zone is going to be a very exciting part of the 

pavilion for all the family as we provide some of the ideas for 
the future of our daily lives in the future and how people will 
see more and more recycled products all around them. A display 
of home and office furniture will be made entirely from recycled 
PET bottles. Here, visitors will see furniture and fashion items 
from the young imaginations of students. We want everyone to 
share their experience with us by uploading photos of our pavilion 
online. To make things a little bit more “WOW” we will have 
some rather special artificial intelligence androids to provide the 
answers to questions.

ไฮไลท์ในโซนแห่งอนาคต
เมื่อเข้าสู่โซนอนาคตทุกท่านจะได้ตื่นเต้นพร้อมๆไปกับการได้ไอเดียดีๆ 

ในการใช้ชีวิตในยุคอนาคต อีกทั้งทุกท่านจะได้เห็นสิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์
จากวัสดุรีไซเคิลรายล้อมอยู่รอบตัว และการจัดแสดงเฟอร์นิเจอร์ในบ้านและ
ส�านักงานที่ท�าจากขวดพลาสติก PET รีไซเคิล แห่งนี้ท่านจะได้ชื่นชมผลงาน
แฟชั่นและเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ที่ถูกสรรค์สร้างโดยเยาวชนนักออกแบบรุ่นใหม่ 
พร้อมไปกับการแบ่งปันประสบการณ์ความสนุกภายในพาวิลเลี่ยนผ่านการ
อัพโหลดรูปออนไลน์อีกด้วย ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยสิ่งเซอร์ไพรส์ที่จะพาคุณ
เพลิดเพลินไปกับการหาค�าตอบในค�าถามหรือปัญหาที่คุณอยากรู้

Highlights of RECO Competition
As IVL is holding a RECO Young Designers Competition for the 

BOI Fair, we will have some very high end costume and furniture 
designs made from recycle PET and Polyester for people to see 
how talented young Thai kids are. We will be using this opportunity 
to encourage the reuse of waste and encourage everyone to adopt 
the recycling of post consumption materials as part of their lives 
in the future.
ไฮไลท์กิจกรรมการประกวด RECO

ภายใน อนิโดรามา พาวลิเลีย่น จะกลายเป็นพืน้ทีจ่ดัแสดงผลงานประกวด
จากโครงการ RECO Young Designers Competition ที ่ IVL จัดขึ้นเพื่อ
เฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่ให้กับวงการออกแบบไทย คุณจะได้ชื่นชมกับ
ความสามารถของเยาวชนไทยในการออกแบบเสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุ 
PET และโพลีเอสเตอร์ และเรายังถือโอกาสนี้สื่อสารผ่านโครงการ RECO เพื่อ
กระตุน้ให้ทกุท่านได้แนวคดิในการน�าของเหลอืใช้หรอืของทีใ่ช้แล้วกลบัมาใช้ซ�า้ 
และการพัฒนาวัสดุที่ผ่านการใช้งานหรือบริโภคแล้วด้วยการรีไซเคิลและน�าไป
ใช้ต่อในชีวิตประจ�าวันได้

Other highlights/ activities
To ensure that people are part of our activities, we will 

be issuing passports and a quiz for them to win B2P pens 
made from recycled plastic bottles and other gifts. There is a 
special show at certain times called the Crystal Balance Show 
and everyone will see and hear Musical instruments made from 
recycled materials.

Another highlight will be a do it yourself (DIY) workshop 
with Top Pipat and demonstration so people can learn how to 
make objects from recycled or reused materials.

Finally, our Brand Ambassador, former Miss Universe Natalie 
Glebova will be on hand for the final of the RECO competition 
to add some glamour to the finale.

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
เพือ่ให้ทกุท่านทีม่าเยีย่มชมได้มส่ีวนร่วมไปกบักจิกรรมภายในพาวลิเลยีน 

เราจงึจดัเตรยีมพาสปอร์ตให้คณุพร้อมออกเดนิทางเพือ่ค้นหา เรยีนรู ้และร่วม
ตอบค�าถามเพือ่ลุน้รบัปากกา B2P จากขวดน�า้พลาสตกิรไีซเคลิทีผ่ลติขึน้เป็น
พิเศษ และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ที่คุณจะได้เพลิดเพลินไป
กับโชว์สุดพิเศษ "Crystal Balance Show" และให้คุณได้เคล้าเสียงบรรเลง
จากเครื่องดนตรีที่ท�าขึ้นจากวัสดุรีไซเคิลอีกด้วย

อีกส่วนที่น่าสนใจไม่แพ้กัน นั่นก็คือ การร่วมท�ากิจกรรม DIY กับ 
คุณท็อป พิพัฒน์ นักออกแบบชื่อดังที่คุณจะได้เรียนรู้การประดิษฐ์อุปกรณ์
จากวัสดุรีไซเคิลและวัสดุเหลือใช้

ปิดท้ายไฮไลท์สุดพิเศษของ IVL พาวิลเลี่ยนที่ไม่ควรพลาดกับแบรนด์
แอมบาสเดอร์ที่ได้รับการขนานนามว่า “สวยที่สุดในโลก” อย่างคุณนาตาลี 
เกลโบว่า อดตีนางงามจกัรวาลทีจ่ะมาเพิม่สสีนัให้กบัเราในการประกวด RECO 
รอบสุดท้าย ณ อินโดรามา พาวิลเลี่ยน

Highlights of IVL’s pavilion
IVL’s inspiration for the design of our pavilion was the concept 

of “For life, for the world, for the future.” We wanted the exterior 
to look futuristic give a sense of a future, with a globe at the 
main entrance that is made of PET bottles to show that PET and 
Indorama Ventures as the world’s largest producer of polyester 
products, is a part of this world. 

We designed the interior of the pavilion to take visitors from the 
history of our company through to the present, with a display of 
products that most people had no idea were made from polyesters 
and into the future with an exciting display of the potential 
for future office and home applications made from reused and  
recycled polyesters.

ไฮไลท์ของ อินโดรามา พาวิลเลี่ยน
คอนเซปต์ “ชีวิต โลก อนาคต เพื่อไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต” คือแรงบันดาล

ใจในการสรรค์สร้าง อนิโดรามา พาวลิเลีย่น เราต้องการสร้างสรรค์ให้ตวัอาคาร
ภายนอกดอูอกมาล�า้สมยั ให้ความรูส้กึแห่งอนาคต รปูโลกตรงบรเิวณทางเข้าที่
ประดษิฐ์จากขวดพลาสตกิ PET จงึเป็นสิง่ทีเ่ราต้องการสือ่ว่า PET และอนิโดรามา 
เวนเจอร์ส ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในธุรกิจโพลีเอสเตอร์แบบครบวงจรระดับโลก 
คือส่วนหนึ่งของโลกใบนี้นั่นเอง

เมื่อเข้ามาภายในพาวิลเลี่ยน ท่านจะได้พบกับสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ 
ความเป็นมาของ IVL ตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบันซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ท่านไม่เคย
รู้มาก่อน หรือในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ใครต่อใครอาจคาดไม่ถึงว่าเป็นผลงาน
ที่สร้างสรรค์มาจากวัสดุโพลีเอสเตอร์ นอกจากนี้ เราจะพาคุณเดินทางสู่โลก
แห่งอนาคตด้วยการจัดแสดงที่จะท�าให้คุณตื่นเต้นไปกับรูปแบบออฟฟิศใน
อนาคต รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านที่ดัดแปลงหรือประดิษฐ์มาจาก
การรีไซเคิลโพลีเอสเตอร์

Highlights of Past Zone
In the Past Zone, we introduce Exhibits explaining the  

company’s long history, its basic products and the various  
applications that are made using our products.

ย้อนอดีตไปกับอินโดรามา เวนเจอร์ส
โซนย้อนอดีตในพาวิลเลียนของ IVL ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ ที่จะ

ท�าให้คณุได้ตืน่เต้นไปกบัการเรยีนรูป้ระวตัอินัแสนยาวนานของ IVL ผลติภณัฑ์
ของบริษัทฯ รวมทั้งอุปกรณ์หรือสินค้าต่างๆ ที่ถูกผลิตขึ้นจากผลิตภัณฑ์ของ
อินโดรามา เวนเจอร์ส

Highlights of Present Zone
The present zone showcases our research and development, 

revealing to visitors some of the future uses of our innovations. 
We also highlight the fact that polyester is everywhere in our 
daily lives even though we often do not realize this. To maintain 
the futuristic flavour of the exhibition there will be an Interactive 
Screen that shows all PET applications. Here, visitors can have 
fun while learning more about PET products.

The Think Next area is set to educate kids about the 3R 
concepts of reduce, reuse and recycle and about the increasing 
global concerns about the environment. Just to ensure kids don’t 
get bored, we have a game zone for them to learn while playing.

ไฮไลท์ในโซนปัจจุบัน
โซนปัจจุบันใน อินโดรามา พาวิลเลี่ยน ถูกจัดแสดงให้เห็นถึงผลงานการ

วจิยัและพฒันาของบรษิทัฯ และเป็นโอกาสเดยีวเท่านัน้ทีค่ณุจะได้เหน็ส่วนหนึง่
ของนวัตกรรมที่บริษัทฯ จะน�าไปใช้ในอนาคต นอกจากนี้ เราจะท�าให้คุณมอง
ย้อนกลับไปว่าโพลีเอสเตอร์แทรกซึมเข้าไปอยู่ในชีวิตประจ�าวันของคุณชนิดที่
เรยีกได้ว่าทกุซอกทกุมมุได้อย่างไร? และด้วยบรรยากาศแห่งโลกอนาคตภายใน 
พาวิลเลี่ยน เราได้เตรียมจอ interactive ระบบสัมผัสที่จะพาคุณสนุกไปกับการ
ท่องโลกผลิตภัณฑ์แห่ง PET จนคุณไม่อยากก้าวออกจากโซนนี้กันเลยทีเดียว

นอกจากนีย้งัมส่ีวนจดัแสดง “Think Next” ทีจ่ะพาเดก็ๆ ไปท�าความรูจ้กักบั 
3R ได้แก่การ reduce reuse และ recycle เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนและ
คนทั่วไปได้ตระหนักถึงการดูแลโลกของเรา ทั้งนี้ น้องๆ ยังจะได้เพลิดเพลิน
ไปกับเกมส์การเรียนรู้ที่เราเตรียมไว้ในส่วน “Game Zone” อีกด้วย
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On May 13, 2011, AlphaPet celebrated Annual Safety Day. 
Awards were presented for some individuals and crews for achieving 
safety goals. Safety Slogan winners are Mr. Connie Comontofski 
(Parts Room clerk) and Casino White (Warehouse Operator) for 
“SAFETY BY CHOICE NOT BY CHANCE”. Individual exemplifying 
safety was Mr.Kim Price (Utility Operator). Handling of Tornado 
situation, Mr.Terry Livingston (Process Shift supervisor) and his 
crew. Initiative Mr.Danny Beaty (Mat Handling Supervisor) and 
his crew for finding a potential problem in the truck and thereby 
avoiding a customer complaint.

เมือ่วนัที ่13 พฤษาคม 2554 AlphaPet จดังานวนัความปลอดภยัประจ�าปี
โดยค�าขวัญที่ชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้คือ "ความปลอดภัยเลือกได้ไม่ใช่
แค่ความบังเอิญ" โดยคุณ Connie Comontofski (พนักงานฝ่ายอะไหล่) และ
คณุ Casino White (Warehouse Operator) บคุคลตวัอย่างด้านความปลอดภยั
ได้แก่ คุณ Kim Price (พนักงานแผนก Utility) ทีมคุณ Terry Livingston 
(หัวหน้างานประจ�ากะ) และลูกทีมที่สามารถจัดการกับสถานการณ์ ทอร์นาโด
และคุณ Danny Beaty (Mat Handling Supervisor) ซึ่งค้นพบปัญหาที่อาจเกิด
กับรถบรรทุกที่ช่วยลดการร้องเรียนจากลูกค้า

On April 25, 2011, the HR Department arranged a Training 
Class on the topic of “Happy Work Life Happy Work Place” by 
Phra Maha Sompong Talaputto. The objective of this activity was 
to encourage our staff to apply Buddhist Philosophy to their 
daily work, living and also adapt themselves in the workplace 
and working environment with happiness and effectiveness. The 
results of this activity are happiness, knowledge and good ideas 
for their working life.

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบรรยายธรรมโดย
พระมหาสมปอง ตาลปตฺโต ในหวัข้อ “Happy Work Life Happy Work Place” 
ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้น�าหลักธรรมไป
ปรับใช้ในการท�างาน เพื่อการท�างานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
พนักงานทุกคนได้รับทั้งความสุข สนุกสนาน สาระความรู้ และข้อคิดดีๆ 
จากการกิจกรรมนี้

April 12, 2011 Indorama 
Ventures and subs id ia ry  
companies donated 569,530 
bah t to M.R . P i yangs r i  
Watanakun, Assistant Secretary 
-General of the Thai Red Cross 
to support flood relief in the 
South of Thailand. 

เมื่อวันที่ 12 เมษายน บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส มอบเงินจ�านวน 569,530 
บาทเพื่อให้สภากาชาดน�าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยมีหม่อม
ราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายการจัดหาราย
ได้เป็นผู้รับมอบ

On May 25, 2011 OGP 
welcomed students from LCC 
university. Presentation and a 
visit of the plant were held for 
a group of 42 students, studying 
international business in USA.

บริษัท โอเรียน โกลบอล เพท 
ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย LCC จ�านวน 42 คนที่ศึกษาสาขา
ธุรกิจระหว่างประเทศ จากประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมโรงงานเมื่อ 
วันที่ 25 พฤษาคม 2554

OGP volunteers formed a 
basket ball team and on May 
29 a basketball game between 
the OGP and MARS teams 
was played at Neptunas sports 
hall in Klaipeda. OGP team 
won 68:50. In the picture OGP  
basketball team coach Mr. Almantas 
Lubickas (in red T-shirt) and Captain of the team Arūnas Dabrišius 
No.77.

พนกังาน บรษิทั โอเรยีน โกลบอล เพท ได้จดัตัง้ทมีบาสเกตบอลขึน้และจดัการ
แข่งขันกับทีม MARS บริษัทอื่นขึ้นที่สนามกีฬา Neptunas เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 
2554 ผลการแข่งขนั บรษิทั โอเรยีน โกลบอล เพท ชนะไปด้วยคะแนน 68:50 โดย
ม ีคณุ Almantas Lubickas (เสือ้เชิต้สแีดงเป็นโค้ช) และ มคีณุ Arūnas Dabrišius 
เป็นกัปตันทีม (ใส่เสื้อหมายเลข 77)

Every 3rd week of each month 
a group representating Asia Pet 
(Thailand) led by Mrs. Dhivya  
Chandrasekar and Mrs. Shubhalaxmi 
G Narkar, donated rice, snacks and 
milk to Wat Thum Tako school. 
The schools have 120 children. The 
purpose is to support food & lunch 
for children for 1 month

ทุกๆ อาทิตย์ที่ 3 ของเดือน กลุ่มตัวแทนจากพนักงานบริษัท เอเชีย เพท 
บรจิาคข้าวสาร ขนมและนม ทีโ่รงเรยีนวดัถ�า้ตะโก ซึง่มนีกัเรยีนประมาณ 102 คน 
วัตถุประสงค์ก็เพื่อช่วยเหลือให้เด็กมีอาหารทานครบทั้งเดือน

IVL Activities กิจกรรมกลุ่มอินโดรามา
IRH held a CSR - 

DIW 2011 ceremony on 
May 19, 2011 in front of 
the Production Building. 
Guests from Ban Bang Yi 
Nang (Community), Khok 
Salut Municipal District &  
Man a g eme n t  S y s t em  
Certification Institute (Masci) 
attended the ceremony and 

provided knowledge of CSR-DIW to management and employees 
at training center. 

บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จ�ากัด ได้เปิดตัวโครงการ CSR - DIW 2554 
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ณ บริเวณหน้าอาคารฝ่ายผลิตโดยมีแขกผู้มี
เกยีรตมิาจากชมุชนบ้านบางยีน่าง เทศบาลโคกสลดุและสถาบนัรบัรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดโครงการและอบรมความรู้แก่ผู้บริหารและ
พนักงานที่เข้าร่วมโครงการที่ห้องฝึกอบรม

TPT's CSR team continued 
to arrange training on the 
"Waste Recycle Bank Project" 
to provide knowleadge to 
students at Baan Nong Fab 
School. This project can reduce 
waste, keep the community 
clean and help student to have 
extra money to support their 
education.

คณะกรรมการ CSR จากบรษิทั ทพีที ีได้จดัการอบรม “ธนาคารขยะ” อย่าง
ต่อเนือ่งเพือ่ให้ความรูแ้ก่นกัเรยีนทีโ่รงเรยีนบ้านหนองแฟบ ซึง่โครงการนีจ้ะช่วย
ลดขยะและท�าให้ชุมชนสะอาดแล้วยังเป็นการช่วยให้เด็กนักเรียนมีรายได้เสริม
เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ตนเองอีกด้วย

Mr.Kerdpong Kerdyoo (2nd right Back) GAR Manager of TPT 
Petrochemical Plc. Presentd scholarship to students of Baan 
Maptaphut school on July 21, 2011 and Mr.Thirat Supaporn (3rd 
right back), Director of Baan Maptaphut school attedn the ceremony.

คุณเกิดพงศ์ เกิดอยู่ (คนที่ 2 แถวหลังขวา) ผู้จัดการแผนกกิจการโรงงาน 
บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ากัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 โดยมีผู้อ�านวยการ 
ธิรัตน์ สุภาภรณ์ (คนที่ 3 แถวหลังขวา) ให้เกียรติร่วมพิธีและให้การต้อนรับ

On May 12, 2011, Mr.Udon Rattanapun, Operation Sr. Manager 
(4th from the right), TPT Petrochemicals Plc. welcomes the federation 
of Thai industries on the occasion of their visit to the TPT Reverse 
Osmosis Plant.

 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ากัด 
(มหาชน) ต้อนรับคณะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าเยี่ยม
ชมกระบวนการบ�าบัดน�้าเสียของโรงงาน (Reverse Osmosis System) โดย
มีคุณอุดร รัตนพันธุ์ (คนที่ 4 แถวหน้านับจากขวา) ผู้จัดการอาวุโสส่วนการ
ผลิต ให้การต้อนรับ

IRPL together with all 
other plants in (AIE) jointly 
organized the AIE Open House 
activity 2011. This is the first 
time of mutual agreement and 
joint effort among all plants 
in AIE.The purpose is show 
the transparency of business 
and help local villagers to  
understand the business  
operations, production and good safety and health management 
and environment management.

บรษิทั อนิโดรามา ปิโตรเคม ได้ร่วมกบัโรงงานในนคิมฯ เอเซยี จดักจิกรรม  
“เปิดบ้านนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย” ประจ�าปี 2554 ต้อนรับชุมชนเข้าเยี่ยมชม
โรงงานซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นความร่วมมือเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของ
โรงงานทุกโรงในนิคมฯ เอเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
โปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจให้ชุมชนเข้าใจถึงการด�าเนินธุรกิจ การผลิต การ
ดูแลใส่ใจด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างดีเยี่ยม 

On May 31 , 2011  
Indorama Ventures Polymers 
Mexico participated in the 
first day of recruitment and 
labor forum in Querétaro 
City. A lot of people were  
interested in the company and 
applied to be an employee. 
The representatives from 
the company Mr. Adrián 

González, Human Resources and Compensations Head and this 
team are take care all of them.

วนัที ่31 พฤษภาคม 2554 บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส โพลเีมอร์ส เมก็ซโิก 
ได้เข้าร่วมงานกจิกรรมการจดัหางานในเมอืงเกเรตาโร่ ซึง่มผีูค้นจ�านวนมากให้
ความสนใจและสมัครเข้าเป็นพนักงานกับบริษัท โดยมีคุณ Adrián González 
จากแผนกทรัพยากรบุคคลและทีมงานเป็นผู้ดูในงาน
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On June 18, 2011 Indorama 
Holdings Ltd. arranged the CSR 
project “English class” to teach 
English to children in Khok Salut 
Community. For this occasion the 
expat wives and IVL staff are  
volunteer to teach and arrange free 
lunch for children. The teaching 
program is arranged every Saturday 
(3 months) from 9:00-11:30 a.m. till September at Wat Klong 
Mao School. 

วนัที ่18 มถินุายน 2554 บรษิทั อนิโดรามา โฮลดิง้ส์ จ�ากดั ได้จดัโครงการ
สอนภาษาองักฤษแก่เดก็ๆ ในชมุชนโคกสลดุ ซึง่เป็นหนึง่ในกจิกรรม CSR โดย
โอกาสนีภ้รรยาชาวอนิเดยีและพนกังานอาสาสมคัรของบรษิทัได้เข้าร่วมสอนภาษา
องักฤษและจดัเตรยีมอาหารกลางวนัแก่เดก็ๆ ด้วย ซึง่โครงการนีจ้ดัขึน้ทกุๆ  
เช้าวนัเสาร์ เวลา 9:00-11:30 น. จนถงึเดอืนกนัยายนี ้ทีโ่รงเรยีนวดัคลองเม่า 

IPI-N, IPI-R and IRPL together 
held a training course on “Indorama 
We Care Community safety”. The 
purpose was to educate villagers 
about the rules and regulations and 
drive safety. The representatives 
from IPI-N and IRPL staff also 

joined the training and all are enjoyed it. 
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ (ระยองและนครปฐม) ร่วม

ด้วย บริษัทอินโดรามา ปิโตรเคม จัดอบรมโครงการ “อินโดรามาห่วงใย 
ปลอดภัยในชุมชน” วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้คนในชุมชนรู้กฎการจราจรและการ
ขบัขีอ่ย่างปลอดภยั โดยกจิกรรมครัง้นีม้ตีวัแทนจากโรงงาน IPI นครปฐม และ 
IRPL เข้าร่วมอบรมซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

Indorama Holdings Rotterdam 
supported a new building for 
school in Bodopoda India and 
replaced all old desktop computers 
with new computers. The old 
computers were given to an  
organization that recycles computer/
printer components and an amount 
of €2239 was received. Indorama 
Rotterdam decided to donate this amount to the SAC foundation 
(Stichting Actie Calcutta).

อินโดรามา โฮลดิ้งส์ รอตเตอร์ดัม ได้สนับสนุนการสร้างอาคารเรียนใหม่
แก่โรงเรยีน Bodopoda ในประเทศอนิเดยี และได้เปลีย่นคอมพวิเตอร์ใหม่แทน
เครื่องเก่าทั้งหมดโดยน�าคอมพิวเตอร์เก่าไปบริจาคแก่องค์กรรีไซเคิลชิ้นส่วน
คอมพิวเตอร์ซึ่งได้เป็นเงินจ�านวน 2,239 ยูโร และได้น�าเงินส่วนนี้ไปบริจาคให้
แก่องค์กร SAC (Stichting Actie Calcutta).

The Mangosteen were in over 
supply in Rayong market and 
the price was going down. IVL  
companies in Rayong IPI-R, IRPL 
and TPT, supported the fruit famers 
by boying 2,000 kgs of Mangosteen 
and distributing all to staff. In the 
picture Mr.Fotedar and TPT staff 
help to distribute Mangosteen.

เนื่องจากมังคุดออกมาล้นในท้องตลาดจังหวัดระยองท�าให้ราคาตก  
ดงันัน้บรษิทัในเครอื อนิโดรามา ในจงัหวดัระยอง IPI ระยอง, IRPL and TPT 
จึงได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนโดยการซื้อมังคุดเป็นจ�านวน 2,000 กิโลกรัม 
และน�าแจกจ่ายให้แก่พนกังานในรปู คณุ Fotedar และพนกังาน TPT ก�าลงัช่วย
กันแบ่งมังคุดใส่ถุงเพื่อแจกจ่ายให้แก่พนักงาน

Congratulations to QCC: the BEGIN team from QC&CTS Dept. who was selected by The Association 
of QC Headquarters of Thailand (QCHQ) under the Ministry of Industry to be a representative of Thailand. 
They were asked to attend and present their achievement in the international seminar International  
Exposition on Team Excellence (IETEX) 2011 at Resorts World Sentosa, Singapore on 14-17 June 2011 

ขอแสดงความยนิดกีบักลุม่กจิกรรมคณุภาพ ทมี Begin ฝ่าย QC&CTS ทีไ่ด้รบัคดัเลอืกจากสมาคมส่งเสรมิคณุภาพแห่ง
ประเทศไทยร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมประชุมและเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ
คุณภาพนานาชาติ International Exposition on Team Excellence (IETEX) 2011 ณ Resorts World Sentosa ประเทศ
สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2554

On June 3, 2011 Indorama Ventures Polymers Mexico led by Mr. Carlos Sierra, Sr. 
Vice President Mexico (2nd left to right) and Mr. Anand Agrawal, Chief Financial Officer 
Mexico cut the ribbon to open their newly renovated followed by Management and  
employees enjoying canapés and sparkling wine together.

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โพลีเมอร์ส เม็กซิโก ได้ท�าพิธีเปิดส�านักงาน
หลังจากที่ได้ท�าการปรับปรุงโดยมีคุณ Carlos Sierra ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (ที่ 2 จากซ้าย) 
และคุณ Anand Agrawal หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงินร่วมตัดริบบิ้นเปิดงานและหลังจากนั้นผู้บริหารและ
พนักงานร่วมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มร่วมกัน

The employees of AlphaPet contributed a sum of approx US 1900 towards the American 
Red to relieve tornado victims in the community. The management contributed twice this amount 
and the total sum of US 5,500 was presented to the American Red Cross by Mr. Bill Weaver  
(HR and Safety manager) and Ms. Valerie Coates (Accounts Supervisor) middle.

พนักงานบริษัท AlphaPet ได้รวบรวมเงินจ�านวน 1,900 เหรียญสหรัฐ เพื่อบริจาคให้สภากาชาดสหรัฐอเมริกา
แด่ผู ้ที่ประสบภัยพายุทอร์นาโด และผู ้บริหารบริษัทได้สนับสนุนเงิบสมทบอีกโดยเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 5,500 
เหรียญสหรัฐ โดยมีคุณ Bill Weaver (ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและรักษาความปลอดภัย) และคุณ Valerie Coates  
(เจ้าหน้าที่บัญชี) เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค

Representatives of CSR-DIW 
from IRH teaching the women’s 
club of Bang Yi Nang Community 
how to make Camphor Fancy 
Dolls. The purpose is to help the 
women’s club earn extra money 
between agricultural seasons. 

ตัวแทนคณะกรรมการ CSR-DIW จากบริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ 
จ�ากัด สอนการท�าตุ ๊กตาแฟนซีการบูรหอมให้กับกลุ ่มแม่บ้านชุมชนบ้าน 
บางยีน่าง วตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการสร้างรายได้เสรมิให้แก่กลุม่แม่บ้านภายหลงั
ว่างเว้นจากอาชีพการท�านา 

Mr. Avinash and Mr. Wirat from our Lopburi site welcomed 
the Deputy Director General of Intellectual Property and his team 
when they visited the facility’s solar farm during the Lopburi, City 
of Renewable Energy Day on August 4, 2011

คุณ Avinash และคุณวิรัตน์จากโรงงานลพบุรีต้อนรับคณะรองอธิบดีกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาและทีมงานเพื่อเยี่ยมชมโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เนื่องในโอกาสเข้าร่วมนิทรรศการ “ลพบุรีเมืองนวัตกรรมพลังงานทดแทน”  
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554

Mr. Ashok Upadhya (2nd right) 
representing Indorama Ventures 
 participated in an exhibition 
during Lopburi, City of Culture 
and Renewable Energy Industry 
Day, held by the Department 
of Commerce, Lopburi, at the  
Monnipa Convention Hall on  
August 4, 2011. 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 คุณอโศก อุปัทยา (คนที่2 จากขวา) ตัวแทน
จากบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส เข้าร่วมนิทรรศการลพบุรีเมืองนวัฒกรรม
แห่งพลังงานทดแทน ที่จัดขึ้นโดยส�านักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีที่ศูนย์ 
ประชุมมณนิภาโดยมี คุณวงศ์ศักดิ์ จารุวนาลัย (คนที่2 จากซ้าย) หัวหน้าส่วน
ส�านักงานพาณิชย์จ.ลพบุรี และคุณพันเลิศ พัฒน์ชัยวุฒิกุล รองประธานสภา
อุตสาหกรรม จ.ลพบุรี (คนที่1 จากขวา) 

Jun 11 2011, PET group 
Lopburi support Rad-Cha-Do’s 
community to solve a problem of 
the common house mosquitoes.

วนัที ่11 มถินุายน 2554 กลุม่ บรษิทั 
PET ที่โรงงานลพบุรีให้เจ้าหน้าที่ฉีดยา
กันแมลงเพื่อแก้ไขปัญหายุงชุกชุมแก่
ชุมชนลาดชะโด 

Mr. Stephen Asquith and his sister Helen an employee of 
Indorama Polymers Workington participated in the one mile swim 
in Lake Windermere on behalf of the Royal National Lifeboat  
Institution. Mr. Stephen’s time is of 23.26 mins helped him finish 
a magnificent 61 out of over 10,000 entrants. Helen finished in 
20th position and was the 1st female in a time of 21.56 mins.

คุณ Sptephen Asquith และน้องสาว พนักงานจากบริษัท อินโดรามา  
โพลีเมอร์ส เวิร์คกิ้งตันเข้าร่วมแข่งขันว่ายน�้า 1 กิโลเมตรในทะเลสาบ  
Windermere ในนามของ Royal National Lifeboat Institution โดย Sptephen 
ท�าเวลาที่ 23.26 นาที เข้าเป็นล�าดับที่ 61 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดกว่า 10,000 
คนและคณุ Helen น้องสาวท�าเวลาที ่21.56 นาท ีเข้าเป็นล�าดบัที ่1 ประเภทหญงิ

IRPL cooperated with NPC 
Safety & Environmental Service 
Company to hold a basic fire 
training for employees to develop 
fire fighting skill and use fire 
equipment to protect against fire.

บริษัทอินโดรามา ป ิ โตร เคม 
จ�ากัด ร่วมกับบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้  

เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จัดหลักสูตรอบรมเบื้องต้นการป้องกันเพลิงไหม้
และใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแก่พนักงานที่โรงงานระยอง

On 25 June 2011 IPI-N and IPI-R concerned about the 
problem of natural resources and environment, arranged a family 
day by taking employees and their family to plant the Mangroves 
at the Mangrove Forest Resource Development Center 1. On that 
day we planted 500 Mangroves followed by lunch and a visit 
“Tong –Bai” fruit garden.

วันที่ 25 มิถุนายน 2554 บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส 
นครปฐมและระยอง ห่วงใยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยจัดกิจกรรม  
“วันครอบครัว” โดยพาพนักงานและครอบครัวปลูกป่าชายเลนที่สถานีพัฒนา
ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ระยอง) โดยได้ปลูกต้นโกงกางร่วม 500 ต้นและ
หลังจากนั้นไปรับประทานอาหารเที่ยงและผลไม้ที่สวนผลไม้ลุงทองใบ 
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2. ดช. ชัยชนะ  แซ่ล้อ 3. ดญ. เมธาวี  อุกระวงค์1. ดญ. จุติมา  มอยเชื้อ

Mr. O.P. Mishra, head of our Indorama Polymers SP. Z o.o. 
plant in Poland, paid a courtesy call to H. E. Mr. Andzej Palucki, 
the Mayor of Wloclawek City. His Excellency was immensely happy 
to be briefed on IVL’s investment.

คุณ O.P. Mishtra ประธานบริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส โรงงาน
โปแลนด์ เข้าพบคุณ Andzej Palucki นายกเทศมนตรีของ Wloclawek 
โดยท่านนายกเทศมนตรีได้ฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการลงทุนของ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์

Mr. Satyanarayan Motha (3rd from left) of Indorama Ventures 
congratulated India – Thai Chamber of Commerce celebrated the 
64th Anniversary of the Independence of India on 15th August 201.

คุณสัตยานารายัน โมต้า (คนที่3 ซ้าย) ตัวแทน บริษัทอินโดรามา  
เวนเจอร์ส เป็นตัวแทนเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ หอการค้าไทย
อนิเดยีในโอกาสฉลองครบรอบ 64 ปีการประกาศอสิรภาพของประเทศ
อินเดียเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554

Factory Mutual is our insurance company at our plant site in Europoort, 
the Netherlands. Being a loyal customer with almost no claims for many years, 
we recently received a premium pay back. In the picture Mr. Sunil Baldi, right, 
Managing Director Indorama Europoort, and Erik Verloop, Account Manager 
Factory Mutual.

บรษิทั Factory Mutual บรษิทัประกนัภยั ของโรงงานใน ยโูรพอร์ท ประเทศเนเธอแลนด์ 
โดย อนิโดรามา เวนเจอร์ส เป็นลกูค้าชัน้ดแีละไม่เคยมกีารเคลมสนิค้ามาเป็นเวลาหลาย
ปีจงึได้ รบัช�าระเบีย้ประกนัภยัคนื ในภาพ นาย Sunil Baldi (ขวา) กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั  
อนิโดรามา ยโูรพอร์ท และ นาย Erik Verloop ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชบีรษิทั Factory Mutual

PT Indorama Ventures Indonesia (IVI), led by Mr.Shin Yong 
Sig, Senior Vice President (7th from right) donated white board, 
text books, uniforms, school bags, writing books and cleaning 
equipment to SDN III Cihuni School under the program “IVI Edu 
Care”. The students give a drawing as their thanks to IVI. The 
drawing is called “Aku Cinta Indorama” (I love Indorama).

บริษัท พีที อินโดรามา อินโดนีเซีย น�าโดยคุณ Shin Yong Sig  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส (คนที ่7 จากซ้าย) บรจิาคอปุกรณ์
การเรียนและเครื่องมือท�าความสะอาดแก่โรงเรียน SDN III Cihuni 
ภายใต้โครงการ “IVI Edu Care” โดยเด็กๆ ได้เขียนค�าขอบคุณเป็น 
ภาษาพื้นเมือง “Aku Cinta Indorama” ซึ่งแปลว่า ฉันรักอินโดรามา

His Excellency the Thai Ambassador to Denmark and Lithuania was in 
OGP on August 20th when he planted a tree at OGP. We also attended the 
Vin d'Honnor celebration after submitting the Ambassadors’ credentials to 
H.E. the President of Lithuania on August 22nd in Vilnius.

ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทยไปยังประเทศเดนมาร์กและลิทัวเนียโดยเข้าเยี่ยม
ชมโรงงานและปลูกต้นไม้ ที่บริษัท โอเรียน โกลบอล เพ็ท เมื่อ 20 สิงหาคม 
นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมการเฉลิมฉลอง Vin d'Honnor หลังจากส่ง ฯพณฯ ท่าน
ประธานาธิบดีของลิทัวเนียกลับ เมื่อ 22 สิงหาคมในวิลนีอุส

Dear Readers,
We are back once again with Art Imagine to present 

to you some wonderful children with great imagination. In  
addition to drawing skills, they are full of ideas and  
creativity. We are sure that their parents are equally proud of 
them these fantastic kids certainly perk up our working day.

Our artistic activities this time are at Wat Nong Ta Bak 
School. Thanks to Ms. Anantaya Phudkrachang, the school 
director and all the teachers for their warm welcome. We 
were so impressed. Let’s enjoy the kids’ work, under the 
theme of “The Sufficiency Economy”
From Ta Bak Blossom Village

Wat Nong Ta Bak School thanked TPT Petrochemicals 
Plc. for arranging “Art Imagine” activities. Not only 
did the students gain something educational but they 
also had such a fun time. All the children would 
like love to have the team arrange this lovely activity 
again, or make merit for their Birthday Program, and are 
looking forward to next time.

Content details : Director of Wat Nong Ta Bak School
Tel.08-1761-4485

e-mail: Anantaya.p@windowslive.com
Address: Wat Nong Ta Bak School Moo 4 Takhun  
District, Bankhai Subdistrict, Rayong 21120

สวัสดีครับ… ท่านผู้อ่านทุกท่าน
กลบัมาตามค�าสญัญาครบัผม...กจิกรรมศลิปินน้อยทีจ่ะน�าผูอ่้านทกุท่านไปพบกบัน้องๆ 

เยาวชนที่น่ารักสดใสและมีจิตนาการที่โลดแล่นจากปลายดินสอสู่กระดาษสีขาวที่ว่างเปล่า 
การแต่งแต้มเรื่องราวในแต่ละหัวข้อที่เราได้ก�าหนดให้น้องๆ นั้น แสดงให้ทีมงานเห็นว่า 
นอกจากน้องๆ เหล่านีจ้ะมฝีีมอืในการวาดรปูระบายสแีล้ว พวกเขายงัมคีวามคดิทีด่งีามและ
สร้างสรรค์สงัคมให้น่าอยูไ่ม่แพ้ผูใ้หญ่อย่างเราๆ ด้วยนะครบั ทกุครัง้ทีไ่ด้สมัผสักบัความคดิ
และจนิตนาการของน้องๆ แล้ว พวกเราอดไม่ได้ทีจ่ะรูส้กึภาคภมูใิจไปกบัคณุพ่อ คณุแม่และ
ครบูาอาจารย์ของเขาทีไ่ด้กล่อมเกลาให้เดก็ๆ มพีืน้ฐานทีด่ ีจนสามารถถ่ายทอดและสือ่ผ่านผล
งานสูส่ายตาทกุๆ ท่านตลอดมา ทมีงานทกุท่านกม็กี�าลงัใจท�างานกนัต่อไปครบั

วันนี้พวกเราได้มีโอกาสมาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนวัดหนองตะแบก รู้สึกประทับใจการ
ต้อนรบัทีอ่บอุน่ของท่านผูอ้�านวยการอนนัตยา ผดุกระจ่าง และคณะครทูกุท่านเป็นอย่างมาก 
ทมีงานขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี ้ และขอบอกว่าน้องๆ ทีน่ีน่่ารกักนัทกุคน ส่วนฝีไม้
ลายมอืในการวาดรปูระบายส ี ภายใต้หวัข้อ “เศรษฐกจิพอเพยีง” จะสวยงามแค่ไหน เชญิ
ชมได้เลยครบั
เสยีงฝ�กจ�กตะแบกบ�น...

โรงเรยีนวดัหนองตะแบกขอขอบคณุ บรษิทั ทพีที ีปิโตรเคมคิอลส์ จ�ากดั (มหาชน) ที่
เข้าไปจดักจิกรรม “ศลิปินน้อย” ให้กบันกัเรยีน ซึง่เป็นกจิกรรมทีไ่ด้รบัความรู ้ สนกุและมี
ความสขุมาก นกัเรยีนฝากบอกมาว่า ขอให้พี่ๆ  ทีน่่ารกั ไปจดักจิกรรมเช่นนีอ้กี หรอืจะร่วม
ท�าบญุโครงการวนัเกดิรุน่พีท่�าดเีพือ่น้อง กย็นิดแีละรออยูค่่ะ

ติดต่อ : ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนวัดหนองตะแบก
โทร. 08-1761-4485

อีเมล์ : Anantaya.p@windowslive.com
ที่อยู่ : โรงเรียนวัดหนองตะแบก หมู่ 4 ตำ�บลต�ขัน 

อำ�เภอบ้�นค่�ย จังหวัดระยอง 21120
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HR-Knowledge Sharing

Achieve Higher Performance
by Coaching (Part 2)

In The Beacon Volume 4 we were telling you about how to 
achieve higher performance by coaching, where coaching is generally 
accomplished through a four step process of observation, discussion, 
active coaching and follow-up that monitors progress. This issue will 
continue with the last two steps.
 Active coaching 
A form of mutual agreement is the foundation of coaching,  

commencing with a mutual commitment between the coach and the 
trainee how to work together and proceed to achieve the coaching 
objectives. The step of making agreement includes inquiring into and 
advocating different perspectives, checking for understanding and agreed 
together. Correctly understanding what the other person means by the 
goals and how to arrive there is the essence of making the agreement. 
If your subordinate cannot understand that there is a mutual benefit, 
you won’t get very far. 

Make an action plan which defines the goals and measures of 
success. Certainly, provide a clear timetable that assists both parties 
to work together.
How to Begin

Everyone has a different way of learning and thus coaches should 
have an armory of methods at his or her disposal. Some people just 
need to be told what to do directly. “Do this, followed by that” is a 
step-by-step instruction method that some find easy to understand. 
Some people can learn best through examples, but some people can 
learn best by working hand-in-hand with others. 

For example: John, who needs to learn the use of the spreadsheet 
and graphic presentation software. His boss, Peter, could have tossed 
a pile of user manuals on Robert’s desk and said, “Study these. They 
will teach you what you need to know.” Instead, Peter set up a projec-
tor and screen and asked John to take a seat and show some slide 
presentation, explain as he moved forward. Some slides summarized 
customer research findings in short bullet points. Others represented 
numerical market data in clearly rendered charts: market-share data in 
pie charts and forecasted cash flows in bar-chart form. John could see 
how the slide presentation done, when coupled with Peter’s narrative, 
gave company executives the information they needed to make a decision.

“The reason I showed you this presentation,” Peter said, “is to 
help you see the end result of good market analysis--- namely, data 
arrayed in ways that create insights and communicate those insights to 
decision makers. If you want to be a market analyst, this is something 
you must learn how to do.”

Peter then went to his files and pulled out a folder of printed 
spreadsheets. “Here is the data behind the slide presentation you just 
saw. As you learn how to use DigitCalc, you’ll see how you can take 
data like this and convert it into charts that help people grasp the 
data more easily.” 

After some discussion, Peter ended the coaching session. “Here’s 
a tutorial for learning to use DigitCalc,” he said as he handed over a 
CD-ROM. “It will teach you the basics. What I would like you to do 
over the next week is to use this spreadsheet data to create bar and 
pie charts like the ones I’ve just shown. That will be good practice. 

If you get stuck, talk to Jenny, who has agreed to help. She’s a 
DigitCalc whiz. When we meet again next week, we’ll review your 
charts. I’ll also have some new market data that we can develop into 
presentation slides”

Please notice how Peter communicated his ideas in a way that 
John could readily appreciate their value. Rather than expecting John 
to learn on his own through tutorials, he showed his subordinate a 
complete example of what John should aim to achieve for himself. 
The communications between them was done in a way that the trainee 
found easy to understand. 
As a coach, ask yourself the following questions:

• What tasks are you trying to help your subordinates perform?
• Have you provided them with tangible examples of good work 

or good practice?
• Have you communicated in ways they can appreciate and grasp?
Your coaching will be most successful if you use a combination 

of telling and inquiry in your communications. Telling a person what 
to do and how to do it is usually necessary, and telling or showing 
people how to do things is also effective and saves time. But learning 
has a bigger impact when people figure things out for themselves. 
So instead of doing all the things, ask the other person to tell you 
something by asking them some questions like these:

• Does this make sense?
• If you had to make a convincing case to a potential client, how 

would you use this software?
• Which of these charting formats would make the strongest im-

pression? And please tell me why.
Then encourage a person to provide his or her perspective or 

feedback.
Tip: Begin with the Easy Things 
Adopt an Appropriate Approach 

There are two basic coaching approaches, and you should adopt 
the one that best matches the situation. In some cases you must 
adopt a direct approach. 

Direct Coaching involves showing or telling the other person 
what to do; it is most helpful when working with coaches who are 
inexperienced or whose performance requires immediate improvement.

Other situations call for Supportive coaching, here the coach acts 
more as a facilitator or guide.  Support coaching is especially important 
for those individuals who meet current standards of performance but 
need to prepare to take on new or greater responsibilities.

 Follow Up 
Effective coaching includes follow-up step, by checking progress 

and understanding. Set a date for a follow-up discussion. Check the 
progress that the individual has made. Continue to observe, ask how the 
other person is doing and what you can do to help. Identify possible 
modifications to the action plan. Ask what worked and what could be 
improved in the coaching session. Follow up can be prevent backsliding, 
reinforce learning, and continue individual improvement.

Reference: Harvard Business Essentials, “Coaching and Mentoring”

ในเดอะบคีอน ฉบบัที ่4 ได้กล่าวถงึ การสอนงานคอื การท�างานให้ส�าเรจ็
ด้วย 4 ล�าดับขั้นตอน แต่เนื้อที่ไม่พอจึงขอต่อในฉบับนี้โดยจะขอกล่าวถึง 2 
ขั้นตอนที่เหลือคือ การสอนงานจริง และการติดตามประเมินผล
 ก�รสอนง�นจริง
การท�าข้อตกลงร่วมกัน คือ รากฐานของการสอนงาน เริ่มต้นด้วยการที่

ผูส้อนงานกบัผูท้ีต้่องยกระดบัการท�างานมาท�าความตกลงร่วมกนัว่าจะรบัผดิ
ชอบในการท�าให้บรรลเุป้าหมาย ขัน้ตอนของการท�าข้อตกลงร่วมกนัยงัรวมไป
ถงึการซกัถามเชงิลกึและการสนบัสนนุความคดิมมุมองทีแ่ตกต่าง มกีารตรวจ
สอบความเข้าใจ และเห็นพ้องต้องกัน จงมั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณ
เข้าใจประโยชน์ของเป้าหมายในการสอนงานอย่างชดัเจน มแีผนการท�างานที่
มกีารก�าหนดเป้าหมายและตวัชีว้ดัความส�าเรจ็ ท�าตารางการท�างานทีม่กี�าหนด
ระยะเวลาและรายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้ทั้งสองฝ่ายท�างานร่วมกันได้
เริ่มต้นก�รสอนง�น

คนแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้แตกต่างกันไป ผู้สอนงานจึงควรเลือกใช้วิธี
การทีเ่หมาะสมกบับคุคลนัน้ๆ เมือ่คณุเริม่ต้นการสอนงาน ควรสือ่สารความ
คดิทีว่่าผูร้บัสารได้รบัมนัด้วยความเข้าใจและส�านกึในคณุค่าของมนั ส�าหรบั
บางคน ต้องท�าการสื่อสารนี้ผ่านการบอกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน สั้นๆ เช่น ให้
ท�าอย่างนีแ้ล้วค่อยท�าอกีอย่างหนึง่ บางคนเรยีนรูไ้ด้ดผ่ีานตวัอย่าง แต่อย่างไร
ก็ตาม การท�างานจริงร่วมกับคนอื่นก็ถือเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด

ตัวอย่างเช่น จอห์น ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งานตารางและซอฟท์แวร์
การน�าเสนอเชิงภาพ ปีเตอร์หัวหน้างานของเขา โยนกองคู่มือผู้ใช้งานลงที่
โต๊ะของจอห์น และกล่าวว่า “ลองศึกษาดูเอง คู่มือจะสอนคุณในเรื่องที่คุณ
อยากรู้” ซึ่งแทนที่ปีเตอร์จะท�าเช่นนั้น เขาจัดเตรียมเครื่องฉายและจอ แล้ว
เชญิจอห์นมานัง่ฟังสไลด์การน�าเสนอ อธบิายพร้อมการเคลือ่นของสไลด์ บาง
สไลด์แสดงถึงข้อมูลรวมงานวิจัยเกี่ยวกับลูกค้า น�าเสนอเป็นลักษณะแบบ
สรุปประเด็นเป็นหัวข้อๆ ไป หรือบางสไลด์แสดงตัวเลขข้อมูลการตลาดใน
รปูแบบทีช่ดัเจนสวยงาม ข้อมลูส่วนแบ่งการตลาดในรปูแบบพายกราฟ และ
การคาดการณ์กระแสเงนิสดในรปูแบบกราฟแท่ง จอห์นกจ็ะได้เหน็ถงึวธิกีาร
ท�างานของการน�าเสนอผ่านสไลด์ ประกอบกับค�าบรรยาย หรือการน�าเสนอ
จากปีเตอร์ ท�าให้สามารถน�าข้อมูลเสนอแก่ผู้บริหาร เพื่อใช้ประกอบในการ
ตัดสินใจได้ตามต้องการ

ปีเตอร์กล่าวว่า “เหตุผลที่ผมแสดงวิธีการน�าเสนอเหล่านี้แก่คุณ เพราะ
จะช่วยให้คณุได้เหน็ผลลพัธ์ของการวเิคราะห์ตลาดทีด่ ีกล่าวคอื การจดัเรยีง
ล�าดบัข้อมลูในแนวทาง ทีส่ร้างความเข้าใจอย่างลกึซึง้ และสือ่สารข้อมลูเหล่า
นัน้ให้กบัผูท้ีม่อี�านาจการตดัสนิใจ ถ้าคณุต้องการทีจ่ะเป็นนกัวเิคราะห์ตลาด 
นี่คือ สิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ว่าจะต้องท�าอย่างไรบ้าง” 

จากนั้นปีเตอร์ก็เดินไปยังไฟล์ของเขาและดึงแฟ้มเอกสารแผ่นพิมพ์ 
สเปรดชีทออกมา “นี่คือข้อมูลซึ่งอยู่เบื้องหลังการน�าเสนอซึ่งคุณพึ่งได้รับ
ชมไปเมื่อสักครู่นี้ ถ้าคุณได้เรียนรู้ถึงวิธีการใช้โปรแกรมดิจิตแคล คุณก็จะ
เข้าใจได้ว่าท�าอย่างไรคณุถงึจะท�าข้อมลูแบบนีไ้ด้ และแปลงข้อมลูนัน้ให้เป็น
กราฟซึง่จะช่วยให้คนอืน่สามารถเข้าใจข้อมลูจ�านวนมากได้อย่างง่ายดายขึน้”

หลังจากการสนทนา ปีเตอร์จบการสอนงานของเขาโดยการพูด “นี่คือ
คู่มือการเรียนรู้วิธีใช้งานดิจิตแคล” เขากล่าวพร้อมกับมอบซีดีรอม “มันจะ
สอนพื้นฐานแก่คุณ สิ่งที่ผมอยากให้คุณท�าในสัปดาห์หน้าคือ คุณต้องใช้ 
สเปรดชทีข้อมลูเหล่านีเ้พือ่สร้างกราฟแบบแท่งและแบบพายเหมอืนทีผ่มเพิง่
แสดงให้คุณชมไปเมื่อสักครู่ และนั่นคือการฝึกหัดที่ดี ถ้าคุณติดขัดอย่างไร 
ก็สามารถสอบถามได้จากเจนนี่ ผู้ซึ่งยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเสมอ เจนนี่
เป็นผูท้ีเ่ชีย่วชาญในเรือ่งดจิติแคลเป็นพเิศษ เมือ่เราพบกนัอกีครัง้ในสปัดาห์
หน้า เราจะได้ทบทวนกราฟของคณุ ผมอาจจะมข้ีอมลูการตลาดใหม่ๆ ซึง่เรา
สามารถพัฒนาไว้ในสไลด์การน�าเสนอนั้น”

ให้สงัเกตว่า ปีเตอร์ใช้วธิสีือ่สารความคดิของเขาในทศิทางทีจ่อห์นจะได้
รูส้กึภาคภมูใิจในคณุค่าของเขา ในทางกลบักนัแทนทีจ่ะคาดหวงัให้จอห์นได้
เรยีนรูด้้วยตนเองผ่านคูม่อื เขากลบัแสดงให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชา ได้เหน็ตวัอย่าง
ทีส่มบรูณ์ทีจ่อห์นควรตัง้ใจท�าให้ส�าเรจ็ด้วยตนเอง การสือ่สารระหว่างคนทัง้
สองยังท�าในลักษณะที่จอห์นสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย ในฐานะผู้สอน
งาน ให้ถามตนเองดังต่อไปนี้

• งานอะไรที่คุณก�าลังพยายามช่วยเหลือให้ทีมงานของคุณท�าให้ส�าเร็จ?

• แล้วคณุได้จดัหาตวัอย่างงานทีด่หีรอืการฝึกฝนทีด่ทีีจ่บัต้องได้ให้พวก
เขาแล้วหรือยัง?

• คณุได้สือ่สารในทศิทางทีพ่วกเขารูส้กึภาคภมูใิจหรอืสามารถเข้าใจได้
หรือเปล่า?

การสอนงานของคุณจะประสบความส�าเร็จที่สุดได้ถ้าคุณสื่อสารโดยใช้
วิธีการบอกกล่าวร่วมกับการติดตามสอบถาม บางครั้ง ก็จ�าเป็นต้องบอกเขา
ให้ชัดเจนว่า อะไรที่ต้องปฏิบัติและด้วยวิธีการอย่างไร และบอกหรือแสดง
ให้เขาเห็นถึงวิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา แต่การเรียน
รู้ส่งผลกระทบมากกว่าเมื่อคนค้นพบวิธีด้วยตนเอง ดังนั้นแทนที่จะท�าให้
ทุกอย่าง การใช้วิธีถามให้คนอื่นบอกคุณบางสิ่งด้วยการสอบถาม ดังเช่น

• สิ่งที่ผมน�าเสนอและแสดงให้คุณเห็นเหมาะสมหรือไม่
• ถ้าคุณมีกรณีที่ต้องโน้มน้าวลูกค้า คุณควรใช้ซอฟท์แวร์นี้อย่างไร? 
• รปูแบบกราฟประเภทใด จะสร้างความประทบัใจทีด่ทีีส่ดุ? และโปรด

บอกด้วยว่าท�าไม
จากนั้นกระตุ้นให้พวกเขาแสดง หรือ สะท้อนมุมมองของพวกเขา

คำ�แนะนำ� – เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ง่�ย
ก�รยอมรับและก�รปฏิบัติด้วยคว�มเหม�ะสม

มีสองวิธีที่น�าไปสู่การสอนงานพื้นฐาน และคุณควรเลือกใช้วิธีใดวิธี
หนึ่งที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์นั้นๆ ในบางกรณีคุณต้องเลือกใช้การ
ปฏิบัติทางตรง 

การสอนงานโดยตรง เกีย่วกบัการแสดงหรอืการบอกบคุคลอืน่ว่าอะไรที่
ควรท�า ซึง่เป็นการสนบัสนนุช่วยเหลอืทีด่ทีีส่ดุเมือ่ต้องท�าการสอนผูท้ีย่งัไม่มี
ประสบการณ์ หรือผู้ที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

ส่วนอีกสถานการณ์หนึ่งควรใช้ การสอนงานด้วยวิธีให้การสนับสนุน 
กรณีนี้ผู้สอนงานท�าตัวคล้ายกับการเป็นผู้ช่วยหรือผู้ให้ค�าแนะน�ามากกว่า 
โดยการสอนงานแบบให้การสนับสนุนมีความส�าคัญเป็นพิเศษส�าหรับแต่ละ
บุคคลที่ปัจจุบันท�างานได้ตามมาตรฐานของงานอยู่แล้ว แต่จ�าเป็นต้องมี
การเตรียมตัวเพื่อรับต�าแหน่งงานใหม่หรืองานที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้น

 ก�รติดต�มอย่�งสมำ่�เสมอ
การสอนงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตามเพื่อตรวจสอบความ

ก้าวหน้าและความเข้าใจ ควรก�าหนดวันที่จะท�าการติดตามด้วยการสนทนา
ร่วมกัน ตรวจสอบความก้าวหน้าที่แต่ละบุคคลได้ท�าไป หมั่นสังเกตอย่าง
ต่อเนือ่ง สอบถามวธิที�างานของบคุคลอืน่ และอะไรทีค่ณุควรท�าเพือ่ให้ความ
ช่วยเหลือ ระบุถึงความเป็นไปได้ ที่จะน�ามาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
แผนการท�างาน ในช่วงของการสอนงาน ให้สอบถามว่ามีงานอะไรที่ท�าแล้ว
ได้ผล และงานอะไรที่ควรปรับปรุง

การติดตามผล ช่วยป้องกันการเสื่อมถอย เสริมการเรียนรู้ให้แกร่งขึ้น 
และเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของแต่ละบุคคล

Directive versus Supportive Coaching

Coaching Style Used For: Example
Directive Developing

Skills
Instructing a new employee who needs to develop skills 
in your area of expertise or matching him or her with 
another coach who has the skills needed

Providing 
answers

Explaining the business strategy to a new employee 

Instructing Indicating the most expedient way to do a task or working 
together with the employee on a task or project where 
she can learn from you; for example, a joint sales call

Supportive Facilitating
Problem solving

Helping others to find their own solutions

Building
self-confidence

Expressing confidence that an individual can find the 
solution

Encouraging
others to learn on 
their own

Allowing individuals with new responsibilities to learn on 
the job, even if it means risking mistakes

Serving as a 
resource to others

Providing information or contacts to help others solve 
problems on their own 

เปรียบเทียบก�รสอนง�นโดยตรง และก�รสอนง�นแบบให้ก�รสนับสนุน
รูปแบบก�รสอนง�น เหม�ะสำ�หรับ ตัวอย่�ง

โดยตรง พัฒนาทักษะ แนะน�าพนักงานใหม่ซึ่งต้องการการพัฒนา
ทักษะในส่วนงานที่ผู้สอนงานมีความเชี่ยวชาญ
หรือการจับคู่เขาหรือเธอกับผู้สอนงานอื่นซึ่งมี
ทักษะตรงกับความต้องการของพวกเขา

จัดเตรียมค�าตอบ การอธิบายกลยุทธ์ทางธุรกิจแก่พนักงานใหม่
การสอน การแสดงแนวทางที่จะท�างานที่เหมาะสมที่สุด 

หรือการท�างานด้วยกันกับพนักงานในหน้าที่
หรือโครงการที่สามารถเรียนรู้ได้จากคุณ เช่น 
การขายร่วมทางโทรศัพท์

สนับสนุน ผู้ช่วยแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือผู ้อื่นค้นหาทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตัวเอง

สร้างความมัน่ใจในตนเอง แสดงความมั่นใจว่าแต่ละบุคคลสามารถค้นหา
วิธีแก้ไขปัญหาได้

สนับสนุนผู้อื่นให้เรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง

มอบหมายความรบัผดิชอบใหม่ โดยยนิยอมให้
แต่ละบคุคลเรยีนรู ้จากการท�างาน ถงึแม้ว่าอาจ
จะมคีวามเสีย่งต่อการเกดิความผดิพลาดกต็าม

สนับสนุนทรัพยากร
แก่ผู้อื่น

การจัดหาข้อมูล หรือผู้ที่จะติดต่อได้เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
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Water-based Flame  
Retardant Protects Fabric 

EHS Explorer 

Fire retardant fabrics are textiles that are resistant to 
fire through chemical treatment or purposely manufactured 
fireproof fibers. Penta brominated diphenyl ethers (pentaBDE) 
were the most popular flame retardant before 2004, used 
in baby products such as car seats, bassinet mattresses, 
nursing pillows, high chairs, strollers, and other products 
that contain polyurethane foam. 

Natural fabrics can easily catch fire and burn swiftly. 
Flame retardants make it more difficult for fabrics to ignite. 
They burn slower and make the fabrics self-extinguish when 
the flame is removed. That margin of safety is especially 
important for clothing fires, which can cause severe and 
disfiguring injuries. Flame retardants allow time to remove 
the clothing or put out the flames.

Some polyester fabrics are considered permanently fire 
retardant because fire retardant properties are built directly 
into the molecular structure of the fibers. Other synthetic 
fabrics may be considered durably fire retardant, fire retardant, 
or non-fire retardant. Durably fire retardant refers to a  
process in which polyesters are chemically treated during the 
manufacturing process with a soluble non-water chemical. 
In other cases, synthetic fabrics may be topically treated 
with chemicals after the manufacturing process, or may be 
untreated (or untreatable) and therefore considered non-fire 
retardant.

สารหน่วงการติดไฟปกป้องสิ่งทอ 
ที่มีน�้าเป็นส่วนประกอบหลัก

Science Daily reported on Sep. 1, 2011 that people are more 
concerned about the potential toxicity of flame retardants that are 
currently used on a variety of products, especially children's pajamas 
and the foam in children's car seats. Modern water-based ingredients 
are much less toxic than 'halogenated' or 'brominated' flame retardants 
used in the past, and they are more environmentally friendly.

For many years used to fireproof exposed interior steel beams 
in buildings, a technology called ‘intumescence’ is an environmentally 
friendly flame retardant. When touched by fire, intumescent coating 
swells and expands, forming tiny bubbles in a protective barrier that 
insulates and shields the material below. A polymer-based 'nano  
intumescent' is believed to have potential for use as a flame retardant 
on clothing. 

Nano intumescent material is super-small, built up from layers 
of alternating positively and negatively charged polymers so thin that 
roughly 50,000 would fit across the width of a human hair. Because 
these layers are so thin, the polymer liquid seeps deep into material 
and onto each individual fiber. Today’s flame retardants settle on fiber 
bundles like a shield and, while slowing the flames from spreading, 
still allows the fabric to burn so that it turns black. When the new 
nano coating is exposed to a flame, it expands slightly and stops 
the fire from igniting and burning the fabric.

Researchers plan to test the coating on other materials, such as 
polyester and foam, possibly with commercial partners. New, layered, 
films might provide safer alternatives to commonly used halogenated 
compounds that are being phased out because of toxicity concerns.

ผ้าที่ติดไฟยาก คือ สิ่งทอที่ผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อ
ให้ติดไฟยากขึ้น หรือจงใจผลิตให้เป็นเส้นใยทนไฟ สารเคมีที่
นิยมใช้ในการท�าให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ติดไฟยากขึ้นก่อนปี พ.ศ. 
2547 คือ เพนตะ โบรมิเนทเตด ไดเฟนิล อีเธอร์ หรือ penta 
BDE โดยใช้ในเบาะนั่งในรถยนต์ เบาะรองเปลเด็กทารก หมอน
ส�าหรับผู้ป่วย เก้าอี้สูง รถเข็นเด็ก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีการ
ใช้โพลียูเรเธนโฟม

ผ้าหรือสิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติมักจะติดไฟง่ายและไหม้
อย่างรวดเร็ว สารต้านการติดไฟช่วยให้ผ้าติดไฟยากขึ้น ซึ่งหาก
ติดไฟแล้วจะไหม้อย่างช้าๆ และไฟที่ผ้านั้นจะสามารถดับได้เอง 
เมือ่ขจดัต้นเพลงิออกไป ค่าความปลอดภยัทีเ่ผือ่ไว้มคีวามส�าคญั
อย่างยิง่ในกรณไีฟไหม้เสือ้ผ้า ซึง่อาจเกดิการบาดเจบ็อย่างรนุแรง
หรอืท�าให้เสยีโฉมได้ สารหน่วงการตดิไฟจะช่วยให้มเีวลาให้ถอด
เสื้อผ้าที่ติดไฟออกหรือดับไฟนั้นได้

ผ้าโพลีเอสเตอร์บางชนิดถูกจัดเป็นผ้าที่ไม่ติดไฟถาวรเพราะ
คุณสมบัติของสารหน่วงการติดไฟถูกใส่เข้าไปในโครงสร้าง
โมเลกุลของเส้นใยโดยตรง ผ้าใยสังเคราะห์อื่นๆ อาจถูกจัด
ว่ามีความทนทานต่อการติดไฟ หรือมีความหน่วงเวลาในการ
ติดไฟ หรือไม่หน่วงการติดไฟ ส�าหรับผ้าโพลีเอสเตอร์ที่มีความ
ทนทานต่อการติดไฟนั้นหมายถึงผ้าที่ผ่านการเติมสารเคมีใน
ระหว่างกระบวนผลิตซึ่งละลายด้วยเคมีที่ไม่ใช่น�า้ ส่วนกรณีผ้า
ใยสังเคราะห์อื่นนั้นอาจผ่านการปรับสภาพโดยการเติมสารเคมี
หลังจากกระบวนการผลิตแล้ว หรือหากไม่ได้รับการปรับสภาพ
โดยการเตมิสารเคมดีงักล่าวกจ็ะถกูจดัว่าเป็นผ้าทีไ่ม่มคีวามหน่วง
การติดไฟ

จากรายงานของ นสพ. ไซแอนซ์ เดลี่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 
54 นั้น กล่าวว่า ประชาชนต่างให้ความสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับ
ประเดน็แนวโน้มทีจ่ะเกดิสารพษิจากสารหน่วงการตดิไฟทีน่ยิมใช้
ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุดนอนเด็ก และโฟม
ที่ใช้ท�าเบาะนั่งเด็กส�าหรับใช้ในรถยนต์ ส่วนผสมของสารหน่วง
ไฟที่มีน�้าเป็นส่วนประกอบหลักที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ในปัจจุบันมี
ความเป็นพิษน้อยกว่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าสาร
หน่วงการติดไฟประเภทที่มีสารฮาโลเจนหรือโบรมีนประกอบอยู่
ในโครงสร้างโมเลกุลซึ่งเคยเป็นที่นิยมใช้ในอดีต 

จากการใช้สกีนัไฟทาโครงสร้างเหลก็หรอืคานเหลก็ในอาคาร
ที่มีการใช้งานนานหลายปี ได้เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า  

อินทูเมสเซนท์ หรือสารเคลือบที่พองตัวเมื่อโดนไฟไหม้ ซึ่งเป็นสารหน่วง
การตดิไฟทีม่คีวามเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม การท�างานของสารนี ้เมือ่สมัผสั
กับเปลวไฟจะพองและขยายตัวออกเป็นฟองอากาศเล็กๆ กระจายตัว 
คล้ายเป็นฉนวนและเกราะป้องกันวัสดุที่อยู่ใต้ผิวของสารเคลือบนั้น เชื่อ
กนัว่ามแีนวโน้มทีจ่ะน�าสารเคลอืบนาโน-อนิทเูมสเซนท์ ทีม่โีพลเีมอร์เป็น
โครงสร้างพืน้ฐานมาใช้เป็นสารหน่วงการตดิไฟในเสือ้ผ้าในอนาคตอนัใกล้

สารเคลอืบนาโน-อนิทเูมสเซนท์นีม้ขีนาดเลก็มาก สร้างขึน้จากชัน้ของ
โพลเีมอร์โดยการอดัประจลุบและบวกสลบักนัซึง่ชัน้ของโพลเีมอร์นีม้คีวาม
บางมากจนสามารถบรรจุบนเส้นผมของคนได้ 50,000 ชั้น เนื่องจากชั้น
เหล่านี้มีความบางมาก จนกระทั่งโพลีเมอร์เหลวนี้สามารถแทรกซึมผ่าน
เข้าไปในเนื้อวัสดุและเข้าไปถึงเส้นใยแต่ละเส้น ในปัจจุบันสารหน่วงการ
ติดไฟจะถูกเคลือบอยู่บนเส้นด้ายคล้ายเป็นเกราะป้องกัน ช่วยชะลอเวลา
ให้ไฟลามได้ช้าลงแต่ก็ยังไหม้จนกลายเป็นถ่านด�า ส่วนสารเคลือบนาโน
ตัวใหม่นี้ เมื่อโดนเปลวไฟมันจะขยายตัวเล็กน้อยแล้วหยุดการติดไฟ
ท�าให้ผ้าไม่ไหม้

นักวิจัยวางแผนที่จะทดลองน�าสารนาโนนี้ไปเคลือบบนวัสดุอื่นเช่น 
โพลีเอสเตอร์ และโฟม ร่วมกับหุ้นส่วนทางการค้าที่เป็นไปได้ การเคลือบ
ชั้นฟิล์มของสารตัวใหม่นี้อาจจะช่วยให้มีทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการใช้
สารประกอบฮาโลเจนที่ซึ่งจะมีการใช้น้อยลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากปัญหา
ความเป็นพิษดังกล่าว

Source: http://pubs.acs.org/cen/news/89/i36/8936news8.html
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/08/110831155315.htm 
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คุณเชื่อหรือไม่ว ่า การตัดขนแกะถูก
พัฒนามาช้านานจนกลายเป็นวัฒนธรรม 
จากเดิมการตัดขนแกะถูกมองว่าเป็นงาน
หนักส�าหรับชาวไร่ชาวนาในชนบทกลับกลาย
เปลี่ยนเป็นกีฬาส�าหรับกลุ่มคนที่ร�่ารวย ผู้คน
มากมายเดินทางไกลเพื่อจะชมการแข่งขันตัด
ขนแกะ ในเดอืนมถินุายน 2553 มกีารแข่งขนั
ตัดขนแกะที่ต้องบันทึกลงในประวัติศาสตร์ 
โดยการแข่งขันจัดขึ้นที่ North Tuppal ใน
ประเทศออสเตรเลีย มีเครื่องตัดขนแกะกว่า 
111 เครื่อง ใบมีดตัดขนแกะ 78 อัน แกะ
ตัวเมียพันธุ์มาริโนที่โตเต็มที่แล้ว 6,000 ตัว
และแกะตัวผู้จ�านวน 178 ตัว พร้อมผู้ชมกว่า 
10,000 คนเข้าร่วมเป็นพยานในครั้งนี้

วิธีการตัดขนแกะมีการปรับเปลี่ยนเรื่อย
มา หลายคนนิยมใช้เทคนิคการตัดที่เรียกว่า 
โบเวน (Bowen) ซึ่งเป็นการตัดขนจากตัวแกะ
โดยทีไ่ม่มกีารตดัซ�้าหรอืท�าให้แกะบาดเจบ็แต่
อย่างใด เป็นการตัดขนที่ใช้ความเร็ว โดยผู้
ตัดสินจะเฝ้ามองอย่างระมัดระวังและท�าการ
ประเมินตามประเด็นส�าคัญหลักๆ

การแข่งขันตัดขนแกะมีการจัดขึ้นทั่ว
โลก แหล่งการจัดการแข่งขันที่ส�าคัญ ได้แก่ 
ประเทศไอร์แลนด์ อังกฤษ แอฟริกาใต้ 
นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย การแข่งขันชิง
ถ้วยระดับโลกครั้งแรกถูกจัดขึ้นที่ประเทศ

อังกฤษในปี 2520 และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะ
เลิศในการตัดขนแกะด้วยเครื่องตัดเป็นคน
แรก คือ นายโรเจอร์ คอกซ์ ผู้แข่งขันจาก
ประเทศนิวซีแลนด์ เนื่องจากงานตัดขนแกะ
เป็นงานทีห่นกั ใช้ความไวสงู ดงันัน้คนตดัขน
แกะจึงจ�าเป็นต้องมีร่างกายที่แข็งแรง

ปัจจุบันฝูงแกะขนาดใหญ่จะถูกตัดขน
โดยทีมผู้ช�านาญซึ่งท�างานวันละ 8 ชั่วโมง 
ค่าแรงในการตัดขนจะค�านวณตามจ�านวน
แกะที่ถูกตัดขน คนที่สามารถตัดขนแกะได้
มากกว่า 200 ตวัต่อวนัจะได้รบัการขนานนาม
ว่า “มือปืนนักตัดขนแกะ (gun shearers)” 
โดยทั่วไปแล้วนั้นการตัดขนแกะจ�านวนมาก
มักท�าโดยผู้ตัดจะจับแกะมาจากคอก น�าแกะ
เข้าสูล่านตดัขน และใช้เครือ่งตดัขนแกะ โดย
เริ่มจากบริเวณท้องแกะ ผู้ช�านาญหรือมือปืน
ตดัขนแกะจะตดัขนแกะโดยไม่มกีารท�าเครือ่ง
หมายใดๆบนตัวแกะและใช้เวลาเพียง 2-3 
นาทีขึ้นอยู ่กับขนาดและสภาพของตัวแกะ 
บางครั้งในการแข่งขันผู้ตัดจะใช้เวลาไม่เกิน 
2 นาที หลังจากตัดขนแล้ว แกะจะถูกเคลื่อน
ย้ายจากลานตัดผ่านทางลาดเอียงไปยังพื้น 
เพื่อจะน�าแกะกลับคอก

ขนแกะทีถ่กูตดัออกจะถกูน�าไปวางบนโต๊ะ
เพือ่แยกส่วนทีไ่ม่ต้องการออก โดยมากส่วนที่
ถูกแยกมักจะเป็นขนสั้น เป็นขนที่มีเมล็ดพืช 

และฝุ่นปนเปื้อน ซึ่งยังคงสามารถน�าไปใช้ 
ประโยขน์ทางอุตสาหกรรมได้ โดยขนเหล่านี้
จะถูกแยกไว้ในกล่องบรรจุและขายพร้อมกับ
ขนแกะ ขั้นตอนต่อไปเป็นการพับและม้วน 
รวมถึงตรวจสอบคุณภาพ หรือที่เรียกว่า การ
คดัแยกขนแกะ ซึง่จะต้องท�าโดยผูท้ีไ่ด้รบัการ
จดทะเบียน ขนแกะจะถูกแยกลงในถังตาม
แต่ละประเภทและถกูกดเพือ่น�าไปบรรจหุบีห่อ

แต่เดิมในการตัดขนแกะเราจะใช้มีด
กรรไกร โดยมีดกรรไกรจะประกอบด้วยใบ
มีดสองใบเรียงตัวกันคล้ายกรรไกรแต่ข้อพับ
จะอยู่ตอนปลาย (ไม่ได้อยู่ตรงกลาง) ในทุก
วันนี้เรายังคงใช้มีดกรรไกรในการตัดขนแกะ 
ซึ่งท�าให้มีขนเหลืออยู่บนตัวแกะหลังจากตัด 
ใบมีดมักจะนิยมใช้ในการตัดขนส�าหรับแกะ
ตัวผู้

ปัจจุบันเครื่องตัดขนแกะหรือที่รู้จักกันว่า 
handpieces จะท�างานคล้ายกรรไกรตัดผม
ในร้านตัดผม โดยเครื่องตัดขนแกะแบบ
ดั้งเดิมจะใช้พลังงานจากข้อเหวี่ยงที่ถูกเชื่อม
กับมอเตอร์ไฟฟ้าแทนการใช้เกียร์ แขนจะ
ถูกแทนที่ด้วยด้ามที่มีความยืดหยุ่น มีการน�า
มอเตอร์ตวัเลก็มาใช้ในเครือ่งกรอแต่ไม่เป็นที่
นิยมในนักตัดขนอาชีพ เนื่องจากน�้าหนักและ
ความร้อนจากมอเตอร์ ท�าให้ไม่สะดวกในการ
ใช้งานเป็นเวลานาน

กีฬาการตัดขนแกะ
Believe it or not, sheep shearing has 

developed its own culture over time and 
has progressed from being a grueling task 
performed on rural farms to an elite sport. 
People travel long distances to witness a 
sheep shearing contest. In June 2010, 111 
machine shearers and 78 blade shearers 
shore 6,000 Merino ewes and  178 rams 
at the historic 72 stand North Tuppal  
station in Australia. More than 10,000  
visitors witnessed this event.

The method of shearing has changed 
over the years and many now use what 
is called the Bowen technique to remove 
the fleece from the sheep without double 
cutting the wool fiber or causing injury to 
the animal or self, all at speed. Judges 
closely watch, monitor and assess these 
key aspects.

Competitions are held around the 
world, chiefly in Ireland, the UK, South 
Africa, New Zealand and Australia. The first 
World Championships were held in England 
in 1977, and the first Machine-Shearing  
winner was Roger Cox from New Zealand. 
As sheep shearing is tough work, speed 
shearers, for all types of equipment and 

sheep, are usually very fit sportsmen.
Today, large flocks of sheep are shorn 

by professional shearing teams working 
eight hour days. Most shearers are paid 
per sheep sheared. Shearers who “tally” 
more than 200 sheep per day are known 
as “gun shearers.” Typical mass shearing of 
sheep today commences with a sheep being 
caught by the shearer from the catching 
pen and led to his area of the shearing 
board. It is then shorn using mechanical 
cutter. The shearer begins by removing the 
sheep's belly wool. A professional or "gun" 
shearer typically removes a fleece without 
badly marking or cutting the sheep in two 
to three minutes, depending on the size and 
condition of the sheep, or less than two 
in competitive shearing. The shorn sheep 
is moved from the board via a chute in 
the floor, or wall, to a counting out pen. 

The wool is removed, thrown onto the 
wool table, then skirted to remove unwanted 
parts of the fleece. The removed pieces 
largely consist of shorter, seeded, burry 
or dusty wool, which is still useful in the  
industry. As such they are placed in separate 
containers and sold along with fleece wool. 

Next, it is folded, rolled and examined for 
its quality, known as wool classing, which 
is performed by a registered and qualified 
wool classer. Based on its type, the fleece 
is placed into the relevant wool bin ready 
to be pressed when there is enough wool 
to make a wool bale.

Originally, people used shears, called 
blade shears, comprising two blades  
arranged similarly to scissors except that 
the hinge is at the end farthest from the 
point (not in the middle). Blade shears are 
still used today but leave some wool on 
a sheep. Blades are more commonly used 
to shear stud rams.

Today, machine shears, known as  
handpieces, operate like the hair clippers in 
a barber shop. The original machine shears 
were powered by a fixed hand-crank linked 
by a shaft universal joints. Electric motors 
on each stand have generally replaced 
overhead gear. The arm is often replaced 
with a flexible shaft. Smaller motors in the 
handpiece have been created but these are 
generally not used by professionals as the 
weight and heat of the motor becomes 
inconvenient with long use.

The Sport of Shearing Sheep
Cultural Interest  
วัฒนธรรม
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เทรวิลาและบริเวณโดยรอบ
เทรวิลา จีเอ็มบีเอช (Trevira GmbH) 

เป็นแบรนด์ผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์และ
เส้นด้ายใยยาว บริษัทถูกซื้อกิจการเมื่อวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2554 และกลายเป็นบริษัท
ในเครือของ Trevira Holdings GmbH ซึ่ง
เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท อินโดรามา 
เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท  
ซนิเทอรามา เอสพเีอ (Sinterama S.p.A) เวอร์ก 
โบบินเกน หรือ โรงงานโบบินเกน เคยเป็น
ของบริษัทเฮิกซ์ (Hoechst) ตั้งแต่ปี 2495 
และเริ่มด�าเนินการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์
สังเคราะห์สั้นในปี 2497 โดยเฮิกซ์เริ่ม
จ�าหน่ายเส้นใยชนิดใหม่นี้ภายใต้ตราสินค้า 
Diolen การผลิตเส้นใยชนิดใหม่นี้เริ่มต้นเป็น
ครั้งแรกในปี 2499 ด้วยก�าลังการผลิตเพียง 
5,000 ตันและเพิ่มจ�านวนเป็นกว่าล้านตันทั่ว
โลกภายหลังการปรับโครงสร้างในปี 2539

ในช่วงปี 70 บริษัทเข้าซื้อกิจการผู้ผลิต
สิ่งทอ Ernst Michalke และ Kaj Neckelmann 
ในประเทศเดนมาร์ก (ปัจจุบันใช้ชื่อ Trevira 
Neckelmann) ในปี 2530 บริษัท Celanese 
ได้ก่อตั้งขึ้น เส้นใยชนิดใหม่นี้ได้ถูกน�า
ไปใช้ในเสื้อผ้า สิ่งทอเพื่อที่อยู ่อาศัย สิ่ง
ทอส�าหรับอุตสาหกรรมรวมถึงผ้าที่ไม่ทอ 
แม้แต่ดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกอย่างคาร์ล  
ลาเกอร์เฟลด์ (Lagerfield) กาสเตลบาจัค  
(Castelbajac) และ Piatelli ยังน�าสินค้าภายใต้
แบรนด์เทรวิลามาใช้ในงานออกแบบ ในช่วง
ปลายปี 70 ธรุกจิค่อยๆเปลีย่นจากสนิค้าทัว่ๆ
ไปที่เป็นเส้นใยและเส้นด้ายที่มีคุณลักษณะ
พิเศษ โดยมีสินค้าครอบคลุมตั้งแต่ผ้าม่าน 
เครื่องตกแต่ง ผ้าหุ้มเบาะ ไปจนถึงเส้นใย

ส�าหรับพรม ในปี 2523 ผลิตภัณฑ์ Trevira CS ซึ่งเป็นเส้นใยที่มีคุณสมบัติหน่วงต่อการลุกลาม
ของไฟ ถูกเปิดตัวในตลาดเป็นครั้งแรก ท�าให้เทรวิลากลายเป็นผู้น�าในตลาด ผลจากการเปลี่ยน
เจ้าของในปี 2539 การปรับโครงสร้าง การโอนกิจการตลอดจนการปิดโรงงาน ท�าให้เทรวิลา ซึ่ง
ในอดตีเป็นเพยีงแผนกหนึง่ของโรงงานผูผ้ลติโพลเีอสเตอร์รายใหญ่ทีส่ดุในโลกกลายเป็นผูผ้ลติ
เส้นใยชนิดพิเศษในภูมิภาคยุโรป

ส�านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ีโ่บบนิเกน (Bobingen) ในแคว้นบาวาเรยี (Baveria) ประเทศเยอรมนั 
บนอุทยานธรรมชาติ Augsburg-Westliche Wälder ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2531 ตั้งอยู่ห่าง13 
กิโลเมตรจากทางใต้ของออสเบิร์ก ครอบคลุมพื้นที่ 1,175 ตารางกิโลเมตร ภูมิทัศน์ที่เป็น
เนนิเขา มธีารน�า้ Schmutter, Neufnach และ Zusam ตดัผ่านและเป็นพืน้ทีส่่วนหนึง่ของภเูขา
ที่อยู่ระหว่างแม่น�้าดานูบและแหลมบาวาเรี่ยนแอลป์ เกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่เป็นป่า บาวาเรีย 
เป็นพรมแดนระหว่างประเทศออสเตรยี สาธารณรฐัเชคและสวสิเซอร์แลนด์ ผูอ่้านคงจะคุน้เคยกบั 
บาวาเรยีในฐานะต้นก�าเนดิของแบรนด์ดงัระดบัโลกอย่าง BMW, Audi, Allianz, Grundig, Siemens, 
Adidas และ Puma และแน่นอนทีส่ดุบาวาเรยียงัมชีือ่เสยีงด้านคณุภาพ (และปรมิาณ) ของเบยีร์ จงึ
ไม่น่าแปลกใจเลยว่า โบบนิเกนมโีรงเบยีร์ของตวัเอง

การพัฒนาอุตสาหกรรมในโบบินเกนหรือจากเดิมเรียกว่า Pobinga เมื่อพันกว่าปีมาแล้ว เริ่ม
ต้นขึ้นในปี 2442 จากโรงงานผลิตเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ กระทั่งในปี 2512 ได้พัฒนากลายเป็น
เมือง ปัจจุบันโบบินเกนเป็นส่วนหนึ่งของออกสเบิร์ก ซึ่งเป็นเส้นทางศูนย์กลางทางการค้ารวม
ถึงแหล่งประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญ พิพิธภัณฑ์ออกสเบิร์ก บ้านเกิดของเลโอโปลด์ โมสาร์ท (บิดา
ของโวล์ฟกัง อมาเดอุส โมสาร์ท) พิพิธภัณฑ์ศูนย์กลางธนาคาร Fugger และโบสถ์คาทอลิคและ 
โปรแตสแตนท์สมัยศตวรรษที่ 9 การไปเยี่ยมชมโรงละคร marionette เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้ รวม
ถงึหลายๆ สถานทีท่ีม่คีวามส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏริปูศาสนาครสิต์นกิายโปรเตสแตนท์ และ
สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับมาร์ติน ลูเทอร์ นักปฏิรูปศาสนาคนส�าคัญ

มีเรื่องเล่าที่น่าขบขันซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองโบบินเกน เรื่องราวมีอยู ่ว่า  
กาลครั้งหนึ่ง มีชายหนุ ่มคนหนึ่งจากเมืองโบบินเกนถูกฟ้องร้องและขอให้ทนายความใน 
ออกสเบิร์กว่าความให้ ทนายความให้ค�าแนะน�าแก่ชายหนุ่มว่า ให้ท�าตัวเหมือนคนโง่เวลาที่อยู่
ในศาล โดยตอบทุกค�าถามว่า “Bobingen zu” ซึ่งเป็นค�าที่ไม่ได้มีความหมายอะไร และในขณะ
เดียวกันให้เอามือขวาชี้ไปที่ใต้จมูกจากขวาไปซ้าย ชายหนุ่มท�าตามที่ทนายความแนะน�า ด้วยวิธี
การนี้เองเขาไม่ได้สารภาพหรือยอมรับใดๆ เขาจึงถูกปล่อยตัว วันหนึ่งในขณะที่ชายหนุ่มไปท�า
ธุรกิจในเมืองและพบกับทนายความ ซึ่งอยากรู้ว่าผลการตัดสินคดีความเป็นอย่างไร หลังจากที่
ได้ยนิว่าชายหนุม่พ้นผดิ ทนายความกล่าวว่า “ตอนนีก้ถ็งึเวลาทีค่ณุจะต้องจ่ายค่าตอบแทนส�าหรบั
ค�าแนะน�านี้ ฉันต้องการสองเหรียญ (Karolins)”

ได้ยนิดงันัน้ชายหนุม่จงึตอบไปว่า “Bobingen zu” และเดนิจากไปโดยไม่จ่ายค่าตอบแทนใดๆ 

In the Vicinity
พ�เท่ียว

Trevira and Environs 
Trevira GmbH, is a manufacturer of 

branded polyester fibers and filament 
yarns. The company was acquired on July 
1, 2011 and is officially a subsidiary of 
Trevira Holdings GmbH, a joint venture 
of Indorama Ventures PCL and Sinterama 
S.p.A. Werk Bobingen (the Bobingen  
factory), which had belonged to Hoechst 
since 1952, started production of staple 
fibers in polyester in 1954. Hoechst 
initially distributed the new fiber under 
the Diolen trademark. First production of 
the new fiber in 1956 amounted to just 
5,000 tonnes, becoming over a million 
tonnes worldwide by the time restructuring 
came about in 1996.

In the seventies it took over texturers 
Ernst Michalke and Kaj Neckelmann in 
Denmark (today Trevira Neckelmann). In 
1987, the American Celanese was added. 
The new fibers were used in clothing, 
home textiles, technical applications and 
nonwovens. The Trevira brand products 
were even used by famous designers 
like Lagerfeld, Castelbajac and Piattelli. At 
the end of the seventies, the business 
gradually changed from commodities to 
specialized functional fibers and yarns. 
The product range extends from drapes, 
decorative and upholstery fabrics, to  
carpet fibers. In 1980, Trevira CS, a flame 
retardant fiber, was launched and Trevira 
became the market leader. Changes in 
ownership since 1996, restructuring, 
transfers and the closure of sites, took 

Trevira from a former division of the world’s largest polyester supplier to a European 
manufacturer of textile specialty products. 

The head office is located in Bobingen, in Bavaria, Germany. It is on the edge of 
the Augsburg-Westliche Wälder Nature Park, founded in 1988, 13 km south of Augsburg 
and covering an area of 1,175 km2. The gentle, hilly landscape is divided by the streams 
Schmutter, Neufnach and Zusam and is part of the hills between the Danube River 
and the Bavarian Alpine Foreland. Nearly half of the region is forested. Bavaria shares  
international borders with Austria, the Czech Republic and Switzerland. Readers might know 
that Bavaria is home to BMW and Audi, Allianz, Grundig, Siemens, Adidas and Puma. Of 
course, Bavaria is also famous for the quality (and quantity) of its beer, and Bobingen 
is not unusual in having its own brewery.

Originally called "Pobinga" a thousand years ago, Bobingen industrialization commenced 
in 1899 with a rayon factory. In 1969 it became a city. Bobingen now belongs to  
Augsburg district. As Augsburg is strategically located on a major trade route the city 
includes major historical sites. Augsburg museums include the house of Leopold Mozart 
(father of Wolfgang Amadeus Mozart), the Fugger banking center museum and both 
Catholic and Protestant churches dating back to the 9th century. A visit to the famous  
marionette theater is a must as well as several sites significant to the Protestant Reformation, 
including sites associated with Martin Luther. 

An amusing story is part of the local character of Bobingen. It says that, once upon 
a time, there was a young man from Bobingen who was being prosecuted and requested 
a lawyer in Augsburg to fight his case. The lawyer advised the young man to behave 
like an idiot in court. He was to answer every question by saying "Bobingen zu," which 
is nonsense, at the same time pointing with his right hand under his nose from right 
to left. He did as he was advised, and by this method he did not confess or admit 
to anything, he was released. One day, while in town on business, he met the lawyer, 
who was curious to know the case's outcome. After hearing of the acquittal, the lawyer 
said "It is now time for you to pay me for this advice; I demand two Karolins (coins)."

The young man, however, replied "Bobingen zu" and walked away without paying 
anything.

Bobingen - Ausberg  
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Employee Engagement

Mangrove forests in Thailand and around the world are being destroyed at a high rate. 
Volunteers have been participating in a range of activities to counteract the negative impact 
of deforestation, in particular seed collection and planting with local communities. 

Mangrove forests protect tropical coastal areas from erosion. The massive root system 
of a mangrove forest dissipates wave energy, especially from storm surge and Tsunami. 
Mangrove roots slow down the tidal water with the roots trapping the ocean sediment during 
the daily tidal cycle. In this way they stabilize land elevation by promoting sediment buildup 
in tidal areas.  

The unique ecosystem found in the intricate mesh of mangrove roots offers a quiet marine 
region for young organisms. In Thailand, many species of commercially important fish rely on 
mangroves as a nursery. Other organisms supported by the mangrove root structure include algae, 
oysters, shrimps and crabs. 

Mangrove wetlands also provide habitat, prime nesting and migratory sites for hundreds of bird species. 
Other species, though not permanent mangrove inhabitants, make use of mangrove areas for foraging, breeding, 
and other activities. 

Mangrove forests were destroyed by some causes, the charcoal and timber industries have also severely impacted mangrove 
forests, as well as the developing tourism industry and other coastal developments. Finally, the rapidly expanding shrimp aquaculture 
industry poses a threat to the world's remaining mangroves. 

Since the amount of many species for commercial fisheries has been reduced gradually, so Indorama Polyester Industries Plc. (IPI-
Rayong) arranged the Mangrove Forest Planting Project by planting 500 mangrove trees on the empty land next to the beach near 
the Rayong Mangrove forests Resource Development Office, Ministry of Natural Resources and Environment to increase the Mangrove 
Forest area. Hopefully the outcome of this project will help protect and maintain the amount of fisheries in this area. This CSR activity 
was held in the morning of Saturday June 25, 2011 at Nernkhor, Klaeng District, Rayong Province with more than 150 people joined 
including employees’ families and management team. 

The achievement of this CSR Project, Called Mangrove Forest Planting, was not just an increase in the area of the mangrove forest 
but our employees who joined have realized how important is conservation, learned about the value of mangrove forests and worked 
together with good team cooperation, They were also happy volunteering to participate in environmental conservation.

โครงการอินโดรามา 
รักษ์ป่าชายเลน รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม

Indorama Cure the Mangrove 
Forest, Green the World 

Project 
ป่าชายเลนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกก�าลังถูกท�าลายลงอย่างรวดเร็ว ได้มีอาสา

สมคัรจ�านวนมากช่วยกนัท�าทกุวถิทีางทีจ่ะลดผลกระทบจากการตดัไม้ท�าลายป่า โดยเกบ็สะสม
พันธุ์ไม้แล้วน�ามาปลูกป่าร่วมกับชุมชน

ป่าชายเลนช่วยป้องกนัการกดัเซาะพืน้ทีช่ายฝ่ังในเขตร้อนชืน้ ระบบรากจ�านวนมากของป่า
โกงกางช่วยเป็นเกราะก�าบงัลดความรนุแรงของคลืน่ลมชายฝ่ังและสนึาม ิรากของไม้โกงกางช่วย
ชะลอความเร็วในการขึ้นลงของคลื่นทะเล โดยรากจะดักตะกอนระหว่างกระแสน�้าขึ้นน�้าลงใน
แต่ละวันสะสมเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นสันดอน 
ป่าชายเลนซึง่มรีากไม้โกงกางโยงใยเป็นตาข่ายทีซ่บัซ้อนเกดิเป็นระบบนเิวศทีม่ลีกัษณะเฉพาะ 

เหมาะเป็นแหล่งอนบุาลสตัว์น�า้วยัอ่อน ป่าชายเลนในประเทศไทยเป็นทีว่างไข่ แหล่งอาหาร และเจรญิ
เติบโตของสัตว์น�้าเศรษฐกิจนานาชนิด เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่รวมของพืชและสัตว์นานา

ชนิด รวมทั้งสาหร่าย หอยนางรม กุ้งและปูเป็นต้น
พืน้ทีป่่าโกงกางทีม่นี�้าท่วมขงัยงัเป็นทีท่�ารงัส�าหรบัลกูนกและทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบันกอพยพนบัร้อยชนดิ นก

บางชนิดที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าโกงกางก็อาจใช้พื้นที่นี้เป็นแหล่งอาหาร ผสมพันธุ์และอื่นๆ
ป่าชายเลนได้ถูกบุกรุกท�าลายเพื่อประโยชน์ใช้สอยกันมากขึ้น เช่น การท�าอุตสาหกรรมป่าไม้และการเผาถ่านไม้

โกงกาง ส่งผลกระทบต่อป่าชายเลนอย่างมหาศาล รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโครงการพัฒนาชายฝั่ง
ต่างๆ ที่ส�าคัญคือ การขยายอุตสาหกรรมการท�านากุ้งอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ป่าชายเลนถูกท�าลาย 

สตัว์น�า้เศรษฐกจิหลายชนดิทีเ่ราบรโิภคลดน้อยลงทกุท ีเพือ่เป็นการช่วยกนัปกป้องรกัษาป่าชายเลน บรษิทั อนิโดรามา โพลเิอสเตอร์ อนิดสัตรีส์้ 
จ�ากัด (มหาชน) จ.ระยอง (IPI-ระยอง) จึงจัดโครงการปลูกต้นไม้โกงกาง จ�านวน 500 ต้น เพื่อเพิ่มจ�านวนป่าโกงกาง ในบริเวณพื้นที่ว่างด้านติด
ทะเลของสถานพีฒันาทรพัยากรป่าชายเลนที ่1 (ระยอง) กรมทรพัยากรทะเลและชายฝ่ัง กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ต. เนนิฆ้อ 
อ. แกลง จ. ระยอง ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน ด�าเนินการปลูกต้นไม้โดยคณะ
ผู้บริหาร พนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริษัท IPI-ระยอง 

สิ่งที่เราได้รับจากโครงการจิตอาสาพนักงานปลูกป่าไม้โกงกางนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนเท่านั้น พนักงานยังได้เรียนรู้และ
ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ป่าชายเลน รวมทั้งการมีความสัมพันธ์ร่วมมือร่วมใจในการท�างานกันเป็นทีม แถมยังมีความสุขจากการเป็นผู้
บ�าเพ็ญประโยชน์ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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The luxury feel of wool. 
A timeless icon of comfort that threads its way throughout our lives

Indorama Holdings - providing you with classic worsted wool yarn since 1994.

For more information
Indorama Holdings Ltd.
63 Moo 11, Bangnga Thaklong Road T.Khaosamokorn, A.Thawung Lopburi 15180 Thailand
Tel. +66 36489116-7 EXT 209, Fax +66 36489115 
www.indoramaventures.com


