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โคเวสโตร (ประเทศไทย) จัดโครงการ 

 “Hands for a Brighter World” 
คืนคุณค่าให้ขยะพลาสติก ภายใต้แนวคิด Fully Circular 

 

23 มิถุนายน 2565: โคเวสโตร ผูน้าํดา้นวัสดุโพลิเมอรร์ะดับโลก จัดโครงการ 

“Hands for a Brighter World” สร้างสรรคโ์ลกให้สดใสขึนได้ด้วยมือเรา” ขบัเคลือน

ความยังยืนด้วยการคืนคุณค่าให้ขยะพลาสติก ภายใต้แนวคิด Fully Circular ผ่าน

กิจกรรมทีส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพและคืนคุณค่าสู่สงัคม 

โดยมีกิจกรรมการสนับสนุนจุดรบัขยะพลาสติกเพือนาํไปรีไซเคิลสาํหรบัโครงการ “มือ

วิเศษ กรุงเทพ” ของสาํนักสิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร ซงึรว่มขับเคลือนโดยเครือข่าย

สงัคมลดขยะ Less Plastic Thailand  มีเปา้หมายเปลยีน “ขวดเพ็ทใส” เป็น “ชดุสะทอ้น

แสง เพือความปลอดภัยของพีไมก้วาด” หรือพนักงานรักษาความสะอาด ซึงมีการส่ง

มอบไปในวันที 17 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง รวมถึงจุด

รับบริจาคอีก 5 จุดในพืนทีศูนย์การผลิตโคเวสโตร ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จงัหวดัระยอง โดยรณรงคใ์หพ้นกังานไดร้่วมบริจาคขยะพลาสติกแบบใชแ้ลว้ทิง ต่อยอด

นาํกลบัมารีไซเคิลสรา้งประโยชนใ์หก้บัชมุชนและสงัคมอีกครงั  

ดร.ทีโม สลาวินสกี กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จาํกัด 

กล่าวว่า “ดว้ย      พนัธกิจของโคเวสโตร คือ การส่งเสริมนวตักรรมและการเติบโตดว้ย

ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทีสามารถทํากําไร และยังเป็นประโยชน์ต่อสังคม ลด

ผลกระทบต่อสงิแวดลอ้ม สง่มอบคณุค่าและความยงัยืนเพอืคนรุ่นหลงั เราจึงทุ่มเทการ
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ดาํเนินงานภายใ ตว้ิสยัทศัน์แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เปลียน

กรอบความคิดในเรืองการใชแ้ลว้ทิง ดว้ยการคน้หาวิธีการใหม่ ๆ ในการใชท้รพัยากร

ของโลกทมีีอยู่อย่างจาํกดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสดุและนาํกลบัมาใชใ้หม่ ดว้ยกระบวนการ

รีไซเคิลตลอดทงัวงจร เพอืช่วยลดปัญหาจากขยะพลาสติก  รวมถึงผลกัดนัการลดการ

ใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่าของการผลิต

ผลิตภณัฑ์ ล่าสดุเมือเดือนมีนาคมทผี่านมา โคเวสโตรไดป้ระกาศเป้าหมายมุ่งสู่ความ

เป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Neutrality Target) ภายในปี ค.ศ.2035 ดงันนั

กิจกรรมการคืนคณุค่าใหพ้ลาสตกิในโครงการ “มือวเิศษ กรุงเทพ” จึงมีความสอดคลอ้ง

กับวิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดทําโครงการ “Hands for a Brighter World…

สรา้งสรรค์โลกใหส้ดใสขึนไดด้ว้ยมือเรา” ของโคเวสโตร เพราะรวมหวัใจสาํคญัของโค

เวสโตรในเรืองความปลอดภัยและความยงัยืนเขา้ดว้ยกนั  สามารถคืนคุณค่าใหข้ยะ

พลาสติก (Waste to Value) กลับมาเป็นอุปกรณ์ทีช่วยเรืองความปลอดภัยของ

พนกังานทาํความสะอาดของ กทม. และกลุ่มงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั สาํนกั

ปลดัเทศบาล เทศบาลเมือง       มาบตาพุดทีเราจะนําชุดทีไดจ้ากการรีไซเคิลขวด

พลาสตกิเหล่านไีปมอบใหต้่อไป” 

นางสาวกวิสรา วรรธนะพิศิษฐ์ หวัหนา้ฝ่ายสือสารองคก์รประจาํภมิูภาคอาเซียน 

บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จาํกัด “โครงการ Hands for a Brighter World เป็น

หนงึในกิจกรรมเพอืสงัคมล่าสุดของ             โคเวสโตรทีตอกยาํวิสยัทศัน์การดําเนิน

ธุรกิจทสี่งเสริมความยงัยืนตามหลกัเศรษฐกิจหมนุเวียน เพอืรกัษาสมดลุของทรพัยากร

ทีมีอยู่จํากัด และใหค้วามสาํคัญเรืองคาร์บอนฟตุ พรินท์ (Carbon Footprint) อย่าง

จริงจังและต่อเนือง เพือลดผลกระทบทีจะทําใหเ้กิดภาวะโลกร้อน รวมถึงการสรา้ง

คุณภาพชีวติทดีีใหก้บัสงัคมยุคใหม่ในระยะยาว และทสีาํคญัโครงการนเีป็นตวัอย่างทีดี

มากในเรืองความร่วมมือของหลาย ๆ ภาคส่วนทตีระหนกัถึงปัญหา มาร่วมมือกันช่วย

ลดและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก เพือสร้างเสริมความยังยืนทังในระดับชุมชน 

ระดบัประเทศ และเพอืใหโ้ลกไดย้งัคงอยู่ไดอ้ย่างยงัยืนต่อไป ซึงการจะทาํใหเ้ป้าหมาย

ทีวางร่วมกันสาํเร็จไดน้นั คนใดคนหนงึหรือหน่วยงานเดียวไม่สามารถทาํใหส้าํเร็จได ้

แต่ตอ้งไดร้บัการร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจกนัจากทกุภาคส่วน และนีก็เป็นทีมาของชือ

โครงการค่ะ”  
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ดา้น นายวิรตัน ์มนสัสนิทวงศ ์ผูอ้าํนวยการ สาํนกัสิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร 

เผยว่า  “กทม. มีนโยบายในการขบัเคลอืนดา้นสงิแวดลอ้มอย่างต่อเนอืงโดยมีเป้าหมาย

เพอืลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหเ้ป็นศูนย์ (Net Zero)  ซึงไดร้บัการสนบัสนุน

เป็นอย่างดีจากภาคเอกชนเกิดเป็นภาคีเครือข่าย โดยกิจกรรมที กทม. รณรงค์และ

อยากให้แต่ละองค์กรเข้าร่วมสนับสนุนอยู่มีด ้วยกัน 4 ดา้น ไดแ้ก่ การใชพ้ลังงาน

หมุนเวียน การปลูกตน้ไม้เพิมพืนทีสีเขียว การจัดการและลดปริมาณขยะ และการ

บริหารระบบจราจร  เริมดว้ยกิจกรรมปิดไฟลดโลกรอ้นซึงเป็นกิจกรรมทีจดัรอ้มกนั 190 

ประเทศทวัโลกเนอืงในวนัปิดไฟเพอืโลก โดยจดัขึนในเดือนมีนาคมของทกุปี การรณรงค์

สร้างการรับรูก้ับชุมชน 17 เขตทีอยู่ริมแม่นาํเจ้าพระยาใหเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการรกั

แม่นาํและตระหนกัถงึปัญหาขยะทเีกิดจากชมุชนทจีะลงไปทะเล ซึงดาํเนนิการไปแลว้ 3 

เขต และปัจจุบนัมีหลายบริษัททขีออาสามาปลูกตน้ไมใ้นสวนสาธารณะของทาง กทม. 

หรือให้ กทม.จัดพืนทีปลูกต้นใม้ให้เพือสนับสนุนนโยบายปลูกต้นไม้ล ้านต้นของ

ท่านผูว้่ากรุงเทพมหานคร เป็นตน้ สําหรับโครงการ “มือวิเศษ กรุงเทพ” เป็นความ

ร่วมมือของทุกภาคส่วน โดย กทม.ทาํหนา้ทเีป็นคนกลางหาสถานทใีหป้ระชาชนมาร่วม

บริจาค ซึงทางโคเวสโตรไดจ้ัดทาํรูปแบบถงัแยกขยะพลาสติกใหด้ึงดูดและเป็นทีสนใจ

มากขึน ซึงจะทาํใหน้โยบายแยกขยะทีตน้ทาง เกิดขึนไดจ้ริงในสงัคมของคนกรุงเทพฯ 

เพราะเป้าหมายสาํคญั คือ ทาํอย่างไรจะปลูกฝังใหเ้ยาวชนและคนไทยช่วยกนัแยกขยะ

อย่างเป็นระบบ และหากชุด PPE ทีรีไซเคิลจากขวดเพ็ทใสใชแ้ลว้ประสบความสาํเร็จ 

ไดม้าตรฐานทงัในเรืองความปลอดภยัและสวมใส่สบายเหมาะสาํหรับการทาํงาน  เรา

จะนาํไปผลิตและแจกใหเ้ป็นสวสัดิการใหก้ับพนกังานทาํความสะอาดของเราใหเ้ป็น

แบบเดยีวกนันทีงัหมด”  

 

โคเวสโตร เป็นผูน้าํดา้นวัสดุโพลิเมอรร์ะดับโลกทีมุ่งมนัสรา้งสรรคโ์ลกทีสดใส 

ด้วยการขับเคลือนหลักการพืนฐานของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งเน้นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผลิตพลาสติกด้วยวิธีการทียังยืน ด้วยการใช้

วัตถุดิบทางเลือก และพลังงานหมุนเวียน รวมทังมีเป้าหมายทีจะลดปริมาณขยะ

พลาสติก ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ และพัฒนาดา้นการจัดการของเสีย รวมทงั

คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพือพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลสินคา้หรือวัสดุทีใช้แลว้ ให้

สามารถนาํกลบัมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตไดอ้ีกครงั  นอกจากนี โคเวสโตร (ประเทศ

ไทย) ยังมีการจัดกิจกรรมเพือสังคมนําองค์ความรูด้้านสิงแวดล้อมไปเผยแพร่เพือ
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ปลูกฝังจิตสาํนึกแก่เยาวชนใหใ้ส่ใจกบัปัญหาสิงแวดลอ้มอย่างต่อเนือง อาทิ  จดัทาํสือ

การเรียนการสอน หนังสือชุดสาํหรบัเด็ก "จุดประกายความคิดเพือชีวิตทีสดใส" หรือ 

Bright Minds for a Brighter World สาํหรบันักเรียนระดับชันประถมศึกษาในประเทศ

ไทย เพือใชใ้นการเรียนรูเ้รืองการแยกขยะภายใตห้ลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน จัดอบรมครู

ตน้แบบดา้นสิงแวดลอ้ม และใหค้วามรูเ้รืองสิงแวดลอ้มในโรงเรียนทงัในกรุงเทพฯ และ

ระยอง เป็นตน้            

               

เกียวกับโคเวสโตร 

 

โคเวสโตรเป็นหนึงในผูผ้ลิตวสัดุโพลิเมอรแ์ละส่วนประกอบทางโพลิเมอรค์ุณภาพสูงชนันาํของโลก 

ดว้ยนวัตกรรมผลิตภณัฑ ์กระบวนการ และวิธีการ บริษัทช่วยส่งเสริมความยงัยืนและคุณภาพชีวิต

ในหลายแง่มมุ โคเวสโตร ใหบ้รกิารลกูคา้ทวัโลกในอตุสาหกรรมหลกั เชน่ การเดินทางและการขนส่ง 

อาคารและทอียู่อาศยั ตลอดจนอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์นอกจากนี โพลีเมอรจ์ากโคเวส

โตร ยังใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กีฬาและสันทนาการ เครืองสาํอางและสุขภาพ ตลอดจนใน

อตุสาหกรรมเคมีดว้ย 

 

เรามุ่งมันในการก้าวไปสู่การหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ และตังเป้าสู่ความเป็นกลางทางสภาพ

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

พนัลา้นยูโรในปีงบประมาณ 2564 โดยบริษัทมีโรงงานผลิต 50 แห่งทวัโลกและมีพนกังานประมาณ 

17,900 คน (คาํนวณจากจาํนวนพนกังานประจาํ) ณ สินปี 2564 

 

ข้อความทบี่งชถีึงอนาคต 

 

ข่าวประชาสมัพนัธชิ์นนีอาจมีขอ้ความทีบ่งชีถึงอนาคต โดยใชข้อ้สันนิษฐานและการคาดการณข์อง

โคเวสโตร เอจี เป็นพืนฐาน ปัจจัยดา้นความเสียงทีคาดการณไ์ดแ้ละทีคาดการณไ์ม่ได ้ความไม่

แน่นอน และปัจจยัอืนๆ อาจส่งผลต่อขอ้มลูทแีตกต่างกนัอย่างมีนยัยะสาํคญั ทงัดา้นผลประกอบการ

จริง สถานการณท์างการเงิน ผลการดาํเนินงานและการพฒันาของบรษัิทในอนาคต โดยปัจจยัต่างๆ 

เหล่านี หมายรวมถึงปัจจัยทีอยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที

เว็บไซตโ์คเวสโตร www.covestro.com ทงัน ีโคเวสโตรจะไม่ขอรบัผิดชอบในการอพัเดทขอ้ความบ่งชี

ถึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลียนแปลงเพอืใหต้รงตามสถานการณห์รือการพฒันาในอนาคต      


