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โคเวสโตร นาํโซลชูั นใหม่ในการรีไซเคิลพลาสติกออกแสดงที งาน IFAT 2022  

การพัฒนาโซลูชั นที ตอบโจทยก์ารหมุนเวียน

ด้วยกระบวนการทางเคมี 

• การพฒันานวตักรรมสาํหรบักระบวนการรีไซเคิลเชิงเคมี 

• ผลิตภณัฑที์ ออกแบบมาเพื อกระบวนการรีไซเคิล 

• เปิดตวัแนวคิดผลิตภณัฑห์มนุเวียนดว้ย Desmodur®CQ 

 โคเวสโตรนาํเสนอนวัตกรรมการรีไซเคิลซึ งถูกจัดแสดงเป็นครั งแรกในงานแสดงสินคา้ 

IFAT  ซึ งเป็นโรงงานนําร่องสาํหรับการรีไซเคิลผ่านกระบวนการไพโรไลซิส (Smart 

Pyrolysis)  © Covestro 

โคเวสโตรนาํเสนอเทคโนโลยีการรีไซเคิลตามหลกัการเศรษฐกิจหมุนเวียนในงานแสดง

สินค้า IFAT ร่วมกับสมาคมการจัดการของเสียของประเทศเยอรมัน (DGAW)  และ

นาํเสนอเทคโนโลยีของนวัตกรรมพลาสติก สาํหรบักลุ่มผลิตภณัฑที์ สามารถนาํไปผ่าน

กระบวนการรีไซเคิลเชิงกล และการรีไซเคิลทางเคมีได ้  นอกจากนี  โคเวสโตรยงัไดร้่วม

แสดงสินคา้ที บูธของสมาคมอุตสาหกรรมเคมีเยอรมัน (VCI) ซึ งใหค้วามสาํคญัในเรื อง

ของการรีไซเคิลเชิงเคมีอีกดว้ย 
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โคเวสโตรยึดมั นในหลกัการเศรษฐกิจหมนุเวียน เรากาํลงัพฒันานวตักรรมเพื อลดการใช้

ทรพัยากรธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายในการสรา้งผลิตภัณฑที์ สามารถนาํไปรีไซเคิลได ้

และนี คือเหตุผลที โคเวสโตรมุ่งมั นในการนาํเสนอโซลูชั นและวัสดุหมุนเวียนที มีความ

ยั งยืนเขา้สู่ตลาด การพฒันาเทคโนโลยีของโคเวสโตรมุ่งเนน้ไปที การรีไซเคิล 4 แนวทาง  

นอกจากการรีไซเคิลเชิงกล (Mechanically) ที ถูกใชใ้นการผลิตพลาสติกประสิทธิภาพ

สูงอย่างโพลีคารบ์อเนต และเทอรโ์มพลาสติกโพลียูรีเทน (TPU) แลว้ โคเวสโตรกาํลัง

พัฒนากระบวนการรีไซเคิลทางเคมี  ซึ งรวมถึงแบบกระบวนทางเคมี (Chemolysis) 

แบบไพโรไลซิส (Smart Pyrolysis) และแบบเอนไซม์ (Enzymatic)  เพื อการผลิต

พลาสติกรีไซเคิลที มีคุณภาพดีไม่ต่างจากพลาสติกที ถูกผลิตขึ  นมาใหม่ซึ งผลิตด้วย

ฟอสซิลแบบดั งเดิม และยงัช่วยลดผลกระทบต่อสิ งแวดลอ้ม ดว้ยนวตักรรมทางเคมีของ

โคเวสโตรอีกดว้ย          

"เราตอ้งการผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมนี  ซึ ง

อตุสาหกรรมเคมีและการจดัการของเสียจะตอ้งรว่มมือกนั และเดินหนา้ไปพรอ้มกนั  เรา

กาํลงักา้วไปขา้งหนา้อย่างมั นคงเพื ออุตสาหกรรมนี   กระบวนการรีไซเคิลที หลากหลาย

จะช่วยใหเ้ราสามารถนาํวัตถุดิบต่างๆ ในการผลิตพลาสติกกลบัมาใชใ้หม่ไดอ้ย่างเป็น

ระบบ  เป้าหมายของเราคือการใช้วัสดุหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการทําให้

ผลิตภัณฑ์ที หมดอายุกลับมาใช้ได้อีกครั ง เพื อประหยัดวัตถุดิบฟอสซิลและลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการนาํเสนอวสัดรีุไซเคิลที มีประสิทธิภาพสงูเช่นเดียวกับ

พลาสติกที ผลิตขึ  นมาใหม่"  ดร. มารค์ุส สไตเลอแมน ประธานเจา้หนา้ที บริหาร กล่าว 

โดยบริษัทมีแผนที จะลงทุนในโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียนประมาณ 1 พันล้านยูโร 

ภายในปี 2030 ซึ งโคเวสโตรไดร้ิเริ มโรงงานนาํร่องสาํหรบัการรีไซเคิลเชิงเคมีสาํหรบัโฟม

โพลียรูีเทนในเมือง Leverkusen เป็นที เรียบรอ้ยแลว้ 

นอกจากนี  โคเวสโตรยงัไดจ้ดัแสดงโซลชูั นและผลิตภณัฑแ์บบหมนุเวียนใหล้กูคา้ไดช้ม

ภายในงาน IFAT ที เมือง Munich ภายใตแ้นวคิด "CQ"  ดว้ยการนาํวตัถุดิบทางเลือกมา

ใชใ้นการผลิตสินคา้ อย่างนอ้ย 25 %  ซึ ง "CQ" ในที นี  ย่อมาจาก “Circular Intelligence”  

หรือ การหมนุเวียนอย่างชาญฉลาด โดยผลิตภัณฑ ์ "CQ" ตวัแรก คือ Desmodur®CQ 

ที ใชใ้นการผลิตโพลียูรีเทนสาํหรบัใชใ้นเฟอรน์ิเจอรห์ุม้เบาะ ที นอน  ฉนวนกนัความรอ้น 

รวมถึงสารเคลือบสาํหรบัรถยนต ์และเครื องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรือน 
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 "ในการดาํเนินมาตรการเพื อปกป้องสภาพภูมิอากาศ เราจาํเป็นต้องเปลี ยนกรอบ

ความคิดของเรา ของลูกคา้ และของทุกคนในห่วงโซ่คุณค่า  และในเวลาเดียวกันเราก็

จะตอ้งไดป้ระโยชนจ์ากโซลชูั นเหล่านี  ดว้ย โดยเฉพาะอตุสาหกรรมเคมีที เป็นศนูยก์ลาง

ของห่วงโซ่คุณค่า จะต้องปรับเปลี ยนตั งแต่ขั นพื  นฐาน  รวมถึงการเลือกใช้วัตถุดิบ

ทางเลือกและพลงังานหมุนเวียน  ซึ งเราไดก้าํหนดเป้าหมายที ทา้ทายในการมุ่งสู่การ

หมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ เพื อยุติการใช้ทรัพยากรฟอสซิลในที สุด ด้วยการเป็น

ผูส้นบัสนนุในการลดคารบ์อนฟุตพริ  นทใ์หก้บัผลิตภณัฑใ์นอตุสาหกรรมต่างๆ "  คณุสเุช

ตา โกวิล  ประธานเจา้หนา้ที ฝ่ายการพาณิชย ์กลา่ว   

นอกเหนือจากการรีไซเคิลเชิงกล (Mechanical Recycling) แลว้ โคเวสโตรยงัไดพ้ฒันา

กระบวนการรีไซเคิลเชิงเคมี (Chemical Recycling) ซึ งรวมถึงแบบกระบวนทางเคมี 

(Chemolysis) แบบไพโรไลซิส (Smart Pyrolysis) และแบบเอนไซม ์(Enzymatic) 

การร่วมมือเพื อเศรษฐกิจหมุนเวียนเต็มรูปแบบ 

สิ งสาํคัญในการบรรลุสู่เป้าหมายการหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ คือ กระบวนการรี

ไซเคิลแบบใหม่ การร่วมมือกับพาทเนอร์ในอุตสาหกรรม รวมถึงการค้นคว้าวิจัย 

ตวัอย่างเช่น โครงการเกี ยวกับโฟมแบบหมนุเวียน (CIRCULAR FOAM) ที โคเวสโตรได้

ร่วมมือกบัสหภาพยุโรปและพารท์เนอรอี์ก 22 รายจาก 9 ประเทศ โดยมีจุดประสงคใ์น

การพัฒนานวัตกรรมการรีไซเคิลเชิงเคมีสาํหรบัโฟมโพลียูรีเทนแข็งในฉนวนกันความ

รอ้น โดยโฟมโพลียูรีเทนแข็งนั นช่วยทาํใหตู้เ้ย็นและอาคารสามารถใชพ้ลงังานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ  น แต่ยงัขาดในเรื องการจดัการขยะและกระบวนการรีไซเคิลที ถูกตอ้ง

ในการสรา้งวงจรชีวิตที ยั งยืน   โดยตั งแต่ปี 2040 เป็นต้นไป การรีไซเคิลเชิงเคมีจะ

สามารถช่วยใหเ้ราลดปรมิาณขยะไดม้าก ถึง 1 ลา้นตนั / ปี และช่วยลด CO2 ไดถึ้ง 2.9 

ลา้นตนั / ปี  

และที งานนี  ดร. มารค์ุส สไตเลอแมน ประธานเจา้หนา้ที บริหาร ไดร้่วมหารือในหัวขอ้ 

"การสรา้งคณุค่าระดบัโลกในภาวะวิกฤต ดว้ยเศรษฐกิจหมนุเวียนในทวีปยุโรป" ร่วมกบั 

Delara Burkhardt (โฆษกดา้นนโยบายสิ งแวดลอ้มของคณะผูแ้ทนสงัคมนิยมและพรรค

เดโมแครตในรฐัสภายุโรป) Dr. Christoph Epping (หัวหนา้แผนกเศรษฐกิจหมุนเวียน 

กระทรวงสิ งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติ ความปลอดภัยทางนิวเคลียรแ์ละการ
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คุ้มครองผู้บริโภคแห่งสหพันธรัฐเยอรมัน) และ Wolfgang Niedermark (สมาชิก

คณะกรรมการบริหารของ BDI) ทั งยงัไดร้่วมการเสวนาเรื อง "สารเคมีในการขับเคลื อน

การหมนุเวียน: การรีไซเคิลเชิงเคมี คือ สิ งสาํคญัในการสรา้งมลูค่าใหก้บัการหมุนเวียน

ในอุตสาหกรรมยานยนต์" ร่วมกับผู้เชี ยวชาญจาก Audi  และมหาวิทยาลัย TU 

Dortmund อีกดว้ย  

               
เกี ยวกับโคเวสโตร 

 

โคเวสโตรเป็นหนึ งในผูผ้ลิตวสัดุโพลิเมอรแ์ละส่วนประกอบทางโพลิเมอรค์ุณภาพสงูชั นนาํของโลก 

ดว้ยนวตักรรมผลิตภณัฑ ์กระบวนการ และวิธีการ บริษัทช่วยส่งเสริมความยั งยืนและคุณภาพชีวิต

ในหลายแง่มมุ โคเวสโตร ใหบ้รกิารลกูคา้ทั วโลกในอตุสาหกรรมหลกั เช่น การเดินทางและการขนส่ง 

อาคารและที อยู่อาศยั ตลอดจนอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์นอกจากนี  โพลีเมอรจ์ากโคเวส

โตร ยังใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กีฬาและสันทนาการ เครื องสาํอางและสุขภาพ ตลอดจนใน

อตุสาหกรรมเคมีดว้ย 

 

เรามุ่งมั นในการก้าวไปสู่การหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ และตั งเป้าสู่ความเป็นกลางทางสภาพ

ภูมิอากาศ ภายในปี ค.ศ. 2035 (scope 1 และ scope 2) และสรา้งยอดขายได้ประมาณ 15.9 

พนัลา้นยูโรในปีงบประมาณ 2564 โดยบริษัทมีโรงงานผลิต 50 แห่งทั วโลกและมีพนกังานประมาณ 

17,900 คน (คาํนวณจากจาํนวนพนกังานประจาํ) ณ สิ  นปี 2564 

 

ข้อความที บ่งชี ถึงอนาคต 

 

ข่าวประชาสมัพนัธช์ิ  นนี อาจมีขอ้ความที บ่งชี  ถึงอนาคต โดยใชข้อ้สนันิษฐานและการคาดการณข์อง

โคเวสโตร เอจี เป็นพื  นฐาน ปัจจัยดา้นความเสี ยงที คาดการณไ์ดแ้ละที คาดการณไ์ม่ได ้ความไม่

แน่นอน และปัจจยัอื นๆ อาจส่งผลต่อขอ้มลูที แตกต่างกนัอย่างมีนยัยะสาํคญั ทั งดา้นผลประกอบการ

จริง สถานการณท์างการเงิน ผลการดาํเนินงานและการพฒันาของบรษิัทในอนาคต โดยปัจจยัต่างๆ 

เหล่านี  หมายรวมถึงปัจจัยที อยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึ งสามารถเข้าถึงขอ้มูลไดที้ 

เว็บไซตโ์คเวสโตร www.covestro.com ทั งนี   โคเวสโตรจะไม่ขอรบัผิดชอบในการอพัเดทขอ้ความบ่งชี  

ถึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลี ยนแปลงเพื อใหต้รงตามสถานการณห์รือการพฒันาในอนาคต      


