ขาวเดนประจําสัปดาหจากสหรัฐอเมริกา
(Weekly News from USA)
วันที่ 21-24 สิงหาคม 2561

Kroger ประกาศจะหยุดใชถุงพลาสติกภายในป 2025 แลวหันมาใชถุงชนิดที่นํากลับมาใชใหมได

ภาพถุงของครูเกอรใสของเต็มใสในรถเข็นที่ Kroger ซุปเปอรมารเก็ตสาขาหนึ่งในเมือง Newport,
Kentucky (ภาพโดย: Albert Cesare / The Enquirer)
เนื้อหาสาระขาว: Kroger ประกาศวาจะงดใชถุงพลาสติกสําหรับใสของใหลูกคาในรานภายในป
2025 ซุปเปอรมารเก็ตแบบเครือขายที่มีขนาดใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกาแถลงออกมาวา เครือขายของตนจะเปลี่ยน
จากการใชถุงแบบครั้งเดียวทิ้งแลวหันมาใชถุงแบบที่นํากลับมาใชใหมไดแทน และในทายที่สุดจะสงผลใหสามารถลด
ปริมาณขยะที่จะต องถูกนําไปกําจั ดดวยการฝงกลบไดถึง 123 ลานปอนดตอป ซึ่งหมายความวา จะเพิ่มปริ มาณ
พลาสติกที่ซปุ เปอรมารเก็ตแหงนี้ถึง 4 เทาของที่นํากลับมาใชใหมอยูในทุกวันนี้
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ทุกวั นนี้ Kroger มีถุงที่ นํากลับมาใชใหมไดจํ าหนายอยูที่ ร านของตนเริ่ มต นที่ ใบละ 1 เหรียญฯ
Kroger จะวางจําหนายถุงเหลานี้เพิ่มขึ้นอีก ในเวลาอีกไมนานนัก บรรดานักชอปก็จะยังเลือกที่จะขอถุงกระดาษแทนก็
ได Kroger แถลงอีกวาตนจะพยายามลดปริมาณลงหรือคอยๆ เลิกใชถุงที่ใชบรรจุพืชผักผลไมและเนื้อสัตวดวย แต ณ
ขณะนี้จะเนนที่ การลดจํ านวนถุงที่ให บริ เวณเคาวเตอรแคชเชียรกอน นโยบายงดใชถุงพลาสติ กดั งกลาวจะส งผล
กระทบตอบรรดาผูบริโภคในวงกวาง ทั้งนี้เพราะ Kroger ใหบริการแกลูกคาถึง 9 ลานคนตอวันในจํานวนสาขาทั้งสิ้น
2,800 สาขาที่ตั้งอยูใน 35 รัฐและในกรุงวอชิงตันดีซี
QFC (Quality Food Centers) บริ ษั ทลู กในเครื อ ของ Kroger ซึ่ ง มี สํ า นั ก งานใหญ อยู ในเมื อ ง
ซีแอตเติลและมีราน 63 สาขาในยานแปซิฟคตะวันตกเฉียงเหนือ จะเปนหนวยงานแรกในเครือที่จะงดใชถุงพลาสติก
ภายในป 2019 นี้
นอกจากรานในชื่อเดียวกันนับรอยรานในยานมิดเวสตและทางใตแลว Kroger ยังมีรานในชื่ออื่น
อีกเปนรอยๆ ราน เชน Harris Teeter, Ralphs, Fred Meyer, Fry’s ฯลฯ
เจาหนาที่ของ Kroger กลาววาพวกเขากําลังตอบสนองตอความกังวลที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ ในเรื่อง
สิ่งแวดลอมของบรรดานักชอป พนักงานเอง ชุมชนตางๆ และบรรดาองคกรที่ไมหวังกําไรตาง ๆ
“วันของถุงพลาสติกใกลจะหมดลงแลว” ผูบริหารสูงสุ ดของ Kroger นาย Rodney McMullen
เขียนไวในบทบรรณาธิการที่สงไปใหกับสํานักของ Cincinnati Enquirer และ USA Today วา “ลูกคาของเราบอกกับ
เราวามันไมเขาทาเอาเสียเลยที่เรามีพลาสติกจํานวนมหาศาลเพื่อที่จะใชมันแคครั้งเดียวแลวก็ทิ้งมันไป แลวสิ่งที่พวก
เขาพูดนั้นก็ถูกตองแลวจริง ๆ เสียดวย”
การตัดสินใจของ Kroger นั้นจะเปนแรงกดดันใหคูแขงสําคัญๆ รายอื่น ๆ จําตองปฏิบัติตามอยาง
แนนอน ดวยยอดจําหนายที่สูงถึงเกือบ 123 พันลานเหรียญตอป Kroger นับเปนรานขายของชําที่ใหญเปนอันดับที่
สอง (รองจาก Walmart ซึ่งเปนรานคาปลีกลดราคาขนาดใหญซึ่งมียอดจําหนายสินคารวม 500 พันลานเหรียญฯ โดย
มีครึ่งหนึ่งจากยอดดังกลาวที่มาจากยอดจําหนายผลิตภัณฑอาหาร)
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มีรัฐใดบางที่หามใช (หรือขัดขวางการหามใช) ถุงพลาสติก?

รัฐที่หามใชถุงพลาสติก

รัฐมีการขัดขวางไมใหออกฎหมายหามใชถุงพลาสติก

“เราเปนผูคาปลีกรายใหญเจ าแรกในสหรัฐฯ ที่ทําอยางนี้” Jessica Adelman รองประธานฝาย
กิจการองคกร ผูรับผิดชอบในเรื่องกิจกรรมขององคกรที่เกี่ ยวของกับสิ่งแวดลอมและความยั่ งยืนขององคกรกลาว
Kroger ใชถุงพลาสติกที่ใหขณะชําระเงินถึง 6 พันลานใบตอป ในขณะที่มีจํานวนถุงพลาสติก ณ จุดชําระเงินในธุรกิจ
ประเภทนี้มากถึง 1 แสนลานใบในแตละป มีถุงจากซุปเปอรมารเก็ตเพียง 5% เทานั้นที่ผูบริโภคนํากลับมาใชใหม ในป
ที่แลว Kroger ไดเก็บเอาถุงพลาสติกจากถังขยะของรานตนเองที่ตั้งอยูบริเวณหนารานเทานั้นเพื่อนํากลับมาใชใหม ก็
ไดพลาสติกปริมาณหนักถึง 38 ลานปอนด
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นอกจากนั้นแลว Kroger ยัง นําพลาสติกจากสวนงานอื่น ๆ ในกิจการของตนมาใชใหม ก็พบวามี
ปริมาณพลาสติกหนักถึง 28 ลานปอนด รวมเปนพลาสติกทั้งสิ้นถึง 66 ลานปอนดเลยทีเดียว การงดใชถุงพลาสติก
ดังกลาวเกิดขึ้นเมื่ อมีหลายๆ เมืองที่กังวลกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไดเริ่มกํ าหนดให ขยะพลาสติ กเปนสิ่ งผิด
กฎหมายไปแลว เจาหนาที่ของ Kroger กลาววาพวกเขาตัดสินใจที่จะเริ่มการเปลี่ยนแปลงที่ QFC กอนเพราะเปน
หนวยงานที่มีขนาดเล็กและครึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาทั้งหมดของ QFC ก็อยูในเขตที่กฎหมายหามใชถุงพลาสติกก็ได
บังคับใช ที่เมือง Seattle ในป 2012 แลวดวย ถุงพลาสติกไดกลายเปนประเด็นที่ถกเถี ยงกันกระจายไปจนทั่ วทั้ ง
ประเทศแลว

Kroger นั้นใชถุงพลาสติกที่ใหขณะชําระเงินถึง 6 พันลานใบตอปในขณะที่มีจํานวนถุงพลาสติก ณ จุด
ชําระเงินในธุรกิจประเภทนี้มากถึง 1 แสนลานใบในแตละป
(ภาพโดย: Albert Cesare / The Enquirer)
ผลจากการลงประชามติ ทั่ ว รั ฐ California ต อกฎหมายห า มใช ถุ ง พลาสติ ก ในป 2016 มี ผู ม า
ลงคะแนนสนับสนุนใหยกเลิกกฎหมายต่ําเกินคาด กฎหมายดังกลาวจึงยังมีผลบังคับใชอยู
ราน Ralphs ซึ่งเปนบริษัทลูกของ Kroger ที่มีสํานักงานใหญอยูในเมือง Los Angeles นั้นดําเนิน
กิจการอยูภายใตกฎหมายของรัฐ California ซึ่งมีกฎหมายห ามใชถุงพลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้ ง แตอนุญาตใหใช
ถุงพลาสติกแบบที่ทนทานกวาได (ซึ่งตางจากถุงที่สามารถนํากลับมาใชซ้ําได) ซึ่งออกแบบมาใหสามารถใชไดหลายครั้ง
โดยผูบริโภคสามารถหาซื้อไดในราคาใบละ 100 เซ็นต
ในรัฐ Hawaii (ซึ่งไมมีรานของ Kroger เลย) มีการบังคับใชกฎหมายหามใชถุงพลาสติกอยางจริงจัง
ทั่วทั้งรัฐ เพราะมีเขตขนาดใหญที่สุดหลาย ๆ เขตออกกฎหมายใหถุงพลาสติกเปนสิ่งผิดกฎหมายไปแลว เมืองใหญๆ
4

Weekly News from Thai Trade Center-Miami

Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสานกั งานสงเสริมการคา ในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึนจากการที่มี
บุคคลนําขอมูลนี้ไปใชไมวา โดยทางใด

www.facebook.com/thaitrademiami/

thaitrademiami33126

หลายแหงที่ ไดมีการออกกฎหมายหามใชถุ งพลาสติกไปแล ว ได แก เมือง Boston, Chicago, Los Angeles, San
Franscisco และเมือง Austin ในรัฐ Texas เมืองใหญ ๆ และเขตปกครองอื่น ๆ ที่เพิ่งจะเริ่มวางมาตรการโดยมีการ
กําหนดคาธรรมเนียม ไดแก เมือง Boulder ในรัฐ Colorado, Brownsville ในรัฐ Texas, เขต Montgomery ในรัฐ
Maryland, New York City, เมือง Portland ในรัฐ Maine และ Washington D.C. ในขณะเดียวกัน หลาย ๆ รัฐใน
ยาน Midwest, ภาคใตและภาคตะวันตก ไดผานกฎหมายที่ปองกันมิใหรัฐบาลระดับทองถิ่ นออกกฎหมายหามใช
พลาสติ ก มาบั ง คั บ ใช ได แ ก รั ฐ Arizona, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Mississippi,
Missouri และ Wisconsin
ที่ประชุมแหงชาติของนิติบัญญัติแหงรัฐไดกลาวไวในเดือนพฤษภาคมวา “แมจะมีเสียงสวนใหญที่
สนั บสนุ นให มีการหามใชหรือเก็บคาธรรมเนี ยมในการใชถุงพลาสติ ก หรือมี การปรั บปรุ งกระบวนการเพื่ อให นํา
ถุงพลาสติกกลับมาใชไดใหม กฎหมายสวนใหญที่ออกมาบังคับใชในชวงหลายปท่ีผานมานี้จะเกี่ยวกับการกํ าหนด
บทบาทของรัฐบาลระดับทองถิ่นเอาไวลวงหนา”
บทวิ เ คราะห : การปลี่ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศของโลกนํ า มาซึ่ ง กระแสความกั งวลในเรื่ อ ง
สิ่งแวดลอมมากขึ้น พลาสติกและเคมีภัณฑในรูปแบบอันหลากหลาย ตกเปนจําเลยสําคัญที่กอใหเกิดป ญหากับ
สิ่งแวดลอมตอเนื่องมากมาย ดวยเหตุผลหลัก ๆ คือ เคมีภัณฑเหลานี้ไมอาจยอยสลายไดเองโดยงาย จึงนํามาซึ่ง
ปญหาในการหาทางกําจัดโดยไมมีหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด มีบางรัฐในสหรัฐฯ ที่ตอบรับกระแส
อยางรวดเร็วแลวออกกฎหมายใหหามใชถุงพลาสติกอยางรวดเร็ว เชน รัฐ California ซึ่งแทที่จริงประเด็นสําคัญที่
หวงใยกันกลับไมใชเรื่องการเปนพลาสติกหรือไม แตกลับเปนพฤติกรรมการใชแบบใชครั้งเดียวแลวทิ้งตางหากที่
เปนปญหา วัสดุที่ใชในการผลิตถุงพลาสติก หากมีการพัฒนาใหสามารถเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมยิ่งขึ้น ใชวัสดุที่ยอย
สลายได ใชวั สดุชีว ภาพ ฯลฯ ปญ หาที่สรุป รวมว าคื อป ญ หาของพลาสติกก็ อาจหมดไปได แม จ ะยั งมี การใชถุง
ลักษณะเดิม ๆ ที่ไดรับการปรับปรุงใหมแลว จะเห็นวาในสหรัฐฯ กระแสความกังวลตอสิ่งแวดลอมดังกลาวนํามาซึ่ง
ขอถกเถียงและมาตรการทางกฎหมายที่แตกตางกันไปในแตละรัฐ ไดแก
− ออกกฎหมายมาหามใชถุงพลาสติกไปเลย
− เก็บคาธรรมเนียมหากตองการใชเพื่อใหเลิกใชโดยสมัครใจเอง
− ผลิตถุงพลาสติกแบบที่คงทนไดดียิ่งขึ้นออกมาจําหนายเพื่อใหนํากลับมาใชใหมได
− มีการออกกฎหมายมาขัดขวางไมใหหามใชถุงพลาสติก
จะเห็นไดวาโอกาสและสิ่งทาทายในแตละพื้นที่นั้นแตกตางกันในแตละเมือง แตละรัฐและแมแต
ในแตละเขตปกครองระดับทองถิ่น ซึ่งนั่นหมายถึงโอกาสที่มีมากมายและหลากหลาย ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของ
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ธุรกิจที่จะมองวาตลาดบริเวณใดมีโอกาส และบริเวณใดที่ยังไมเหมาะที่จะบุกตลาดจนกวาจะมีความชัดเจนในเชิง
นโยบายขึ้น แตสิ่งที่ชัดเจนวามีแนวโนมที่จะเขมขนขึ้นเรื่อยๆ ยอมเปนกระแสความกังวลในเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศของผูบริโภค ซึ่งนาจะเปดโอกาสใหสินคาเชิงอนุรักษทรัพยากรและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนาจะมี
โอกาสที่ดีอยางแนนอนในตลาดสหรัฐฯ
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: จากการที่หนึ่งในผูคาปลีกรายใหญรายหนึ่งของสหรัฐฯ เริ่มตอบรับ
กระแสความกังวลในเรื่องนี้แลว ยอมจะชัดเจนอยูในตัววาบรรดาผูประกอบการรายอื่น ๆ ในธุรกิจเดียวกันยอม
จะตองขยับตัวตอบสนองความตองการเหลานี้ของผูบริโภคดวยอยางนนอน แตดวยความขัดแยงในเชิงกฎหมาย
ของแตละพื้นที่ซึ่งแตกตางกัน ดังนั้นผูประกอบการไทยอาจใชโอกาสนี้ในการนําเสนอสินคาถุงที่ใชวัสดุอื่นทดแทน
การใชพลาสติก เชน ถุงที่มีดีไซนใหมีรูปแบบการใชงานที่หลากหลายยิ่งขึ้น บรรจุของไดมากขึ้น หรือมีคุณสมบัติ
พิเศษเพิ่มขึ้น ใชวัสดุทางเลือก เชน ผา หรือวัสดุชีวภาพอื่น ๆ เปนตน ในรัฐที่มีกฎหมายหามใชพลาสติกแลว เชน
รัฐ California หรือในรัฐที่มีการเก็บคาธรรมเนียมการใชถุงพลาสติกก็ตาม
สวนดานผูประกอบการดานเคมีภัณฑ อาจมองเปนโอกาสที่จะนําเสนอเคมีภัณฑที่ใชผลิตถุงชนิด
ที่สามารถยอยสลายไดดวยกระบวนการทางชีวภาพ (Bio-degradable) ในรัฐที่ไมไดหามใชถุงพลาสติกแตผูบริโภค
เชน Arizona, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri และ Wisconsin และ
ในรัฐ California เองกลับอนุญาตใหใชถุงพลาสติกที่มีความทนทานสูงไดเพราะแนวนโยบายเนนที่การนํากลับมาใชซ้ํา
อยางไรก็ดี จากแนวโนมความตองการสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมกําลังเปนกระแสไปทั่วโลก
ดังนั้นสําหรับผูประกอบการไทยที่สนใจตลาดสหรัฐฯ จึงควรตระหนักวา กระแสนี้ มีผลถึงขั้นเกิดการโตเถียงกันอยาง
กวางขวางทั่วประเทศและถึงขั้นมีผลใหออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ทั้งในมุมสงเสริมและหามปราม ดังนั้นสินคา
ที่ มุงเป าที่ตลาดสหรัฐฯ ที่ มีลักษณะที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล อมจึ งนาจะมี โอกาสมากขึ้ น และสามารถนํ าใช ในการ
ประชาสัมพันธสรางจุดขายใหแกผูบริโภควาเปนสินคาที่ไมกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอม
*********************************************************
ที่มา: USA Today, August 23, 2018
เรื่อง: “Kroger to kill plastic bags by 2025, will transition to reusable bags” โดย: Alexander Coolidge
จัดทําโดย: วรวุฒิ วิริยะเลิศ
สคต. ไมอามี /วันที่ 23 สิงหาคม 2561
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