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 3 ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกสหรัฐฯ ร่วมมือกันใช้ถุงช้อปป้ิง 
แบบทางเลือกเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ประเด็นขา่ว 

 

 

ห้าง Walmart ห้าง Target และ ร้านขายยา CVS Health ซึ่งเป็นร้าน 
ค้าปลีกช้ันนำ Top 10 ของสหรัฐฯ ได้ร่วมมือและร่วมลงทุนคิดค้นถุงช้อปปิ้ง ทาง
เลือกใช้ในร้านค้า เพื่อทดแทนถุงพลาสติกชนิดที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และห้างค้า
ปลีกทั้ง 3 ราย ร่วมมือกันจัดต้ัง Consortium to Reinvent the Retail Bag 
และลงขันเป็นเงิน 15 ล้านเหรียญสหรฐัฯ และมอบให้ Closed Loop Partners 
ซึ่งดำเนินธุรกิจเน้นสร้างเศรษฐกจิหมุนเวียน ให้เป็นผูบ้รหิารจัดการเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2563 

ปัจจุบัน มผีู้นำค้าปลกีสหรัฐฯ อีก 10 ราย ได้เข้าร่วมในโครงการเพิ่มเติม 
ได้แก่ ร้าน Dollar General, ห้าง Kroger, ร้าน Dick’s Sporting Goods, ห้าง 
Albertson’s, ห้าง TJX, ร้าน Walgreen, ห้าง Meijer, ห้าง Hyvee ห้าง Ahold 
Delhaize USA และ ร้าน Wakefern Foods 

 บริษัท Closed Loop Partners ได้จัดทำโปรแกรม Beyond the Bag 
Challenge ข้ึนและมีผู้สนใจสง่นวัตกรรมทางเลือกแทนถุงพลาสติกเข้าแข่งขันกว่า 
500 รายจากทั่วโลก และได้คัดเลอืกผู้ชนะนวัตกรรมทางเลอืกฯ ไว้จำนวน 9 ราย 
คือ ChicoBag (อเมริกา), Domtar (อเมรกิา), Eon (อเมรกิา), Fill it Forward 
(แคนาดา), GOATOTE (อเมริกา), PlasticFri (สวีเดน), Returnity 
(อเมริกา), SmartC (อเมริกา) และ Sway (อเมริกา) 

 ปัจจุบัน บริษัทได้เริม่ทดสอบนวัตกรรมการออกแบบใหม่ที่เป็นโซลูชันเพื่อ
ต่อสู้กับขยะพลาสติก และได้เปิดตัวโครงการนำร่องการทดสอบการใช้นวัตกรรม
ทางเลือกแบบยั่งยืนแทนถุงพลาสติก โดยนำนวัตกรรมที่ชนะ 3 รายการ คือ  
ChicoBag, Fill it Forward, GOATOTE ไปทดสอบในร้านค้าของห้าง Walmart 
ห้าง Target และ ร้านขายยา CVS Drugs รวมกัน 9 สาขาในภูมิภาคตอนเหนือ
ของรัฐแคลฟิอรเ์นีย 
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โครงการนำร่องจะช่วยปรับแตง่และประเมินปัจจัยความเป็นไปได้ทางเทคนิคใน
หลายๆ ด้าน ไปจนถึงความพึงพอใจ/ต้องการใช้นวัตกรรมถงุพลาสติกจาก
โปรแกรม Beyond the Bag โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินการทดสอบตลาดเป็น
เวลา 6 สัปดาหห์รอืจนถึงต้นฤดูใบไมร้่วง และข้อมูลที่ได้รับและได้เรียนรู้จาก
โครงการนำร่อง จะช่วยให้ทราบถึงโซลูชันเพิ่มเติมว่า มีความจำเป็นต้องมีการ
ทดสอบและการลงทุนเพิ่มเติมอย่างไร เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดี
ยิ่งขึ้นในขณะที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ที่มา: https://progressivegrocer.com, August 8, 2021  
 

บทวิเคราะห์ การใช้ถุงพลาสติกหูห้ิวของร้านคา้ปลีกในสหรัฐ 

ร้านค้าปลกีในสหรัฐฯ มีความต้องการใช้ถุงพลาสติกหหูิ้วใสส่ินค้าให้แก่
ลูกค้าไม่ต่ำกว่าปลีะ 100,000 ล้านถุงต่อปี สหรัฐฯ มผีู้ผลิตถุงพลาสติก 50 รายมี
ผลผลิตสนองความต้องการได้ร้อยละ 65 และส่วนที่ขาดนำเข้าจากต่างประเทศ  

สหรัฐฯ นำเข้าถุงพลาสติกประเภททีร่้านค้าปลีกใช้ (ถุงหหูิ้ว) เป็นมูลค่า 
290.90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563 หรือลดลงจากปีทีผ่า่นมากร้อยละ 12.48 
และมีแหล่งนำเข้าสำคัญ คือ (1) มาเลเซีย (2) ไทย (3) อินเดีย (4) กัมพูชา และ 
(5) แคนาดา  

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่มา: ihsmarkit.com 
แหล่งนำเข้า 2562 2563 เพิ่ม/ลด (%) 

1. มาเลเซีย* 98.81 97.37 -1.46 
2. ไทย* 51.90 43.21 -16.74 
3. อินเดีย 43.29 32.10 -25.85 
4. กัมพูชา 31.38 28.16 -10.26 
5. แคนาดา 26.27 26.11 -0.61 
   อ่ืนๆ 80.75 63.95 -20.80 
รวมการนำเข้า 332.40 290.90 -12.48 

*สินค้าจากแหลง่นำเข้าหมายเลข (1) และ (2) ต้องเสียภาษีตอบโต้การ
ทุ่มตลาดของสหรัฐฯ (Antidumping Duty)  

 อุปสรรคการขยายตลาด 

1. ปัจจบุัน ถุงพลาสติกหูหิ้วจัดว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อม และได้รบัการต่อต้านจากกลุ่ม NGO รวมทัง้ รัฐบาลในระดับมลรัฐ
และรัฐบาลท้องถ่ินในสหรัฐฯ ได้ออกระเบียบและกฎหมายมาบังคับการใช้
ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นผลให้ความต้องการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วลดลงไป 

2.  ผู้บริโภคตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิง่แวดล้อม จึงเลี่ยงการใช้
ถุงพลาสติกหหูิ้ว อีกทั้งร้านค้าปลีกบางรายเลกิใช้ถุงพลาสตกิหันไปใช้ถุงกระดาษ
โดยสมัครใจ ร้านค้ายังมกีารให้แต้มหรือส่วนลดแกลู่กค้าที่นำถุงแบบ Reusable 
มาใช้ เพื่อเป็นการกำจัดการใช้ถุงพลาสติกโดยปริยาย  

https://progressivegrocer.com/
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3.  ถุงพลาสติกหูหิ้วของไทยต้องเสียภาษีตอบโต้การทุม่ตลาดของ
สหรัฐฯ เป็นผลให้การนำเข้าของสหรัฐฯ จากไทยลดลงมาเปน็ลำดับ 

ช่องทางและโอกาส 

1. ปัจจุบัน รัฐบาลไทยรับ BCG Economy Model เป็นวาระแห่งชาติที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกจิประเทศ  ในขณะเดียวกัน รัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้
ประธานาธิบดีไบเดนดำเนินนโยบายด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ ระบบนิเวศ 
ครอบคลมุปญัหาโลกร้อน ใช้พลังงานสะอาด ลดก๊าซเรอืนกระจกและมลภาวะ 
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ทั้งไทยและสหรัฐฯ ดำเนินนโยบายขับเคลือ่นประเทศไปใน
ทิศทางเดียวกัน หรืออาจจะเป็น Strategic Trade Partnership กับสหรัฐฯ ซึ่ง
จะเป็นโอกาสเหมาะสำหรับสินค้าไทยในสหรฐัฯ ในอนาคต 

2. นอกจากนี ้พฤติกรรมของผูบ้รโิภคที่ให้ความสนใจต่อสิง่แวดล้อมมากขึ้น 
เป็นเรื่องทีผู่้ประกอบการไทยตอ้งให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ด้วยการค้นคว้า 
และพัฒนาสินค้าทีเ่ป็นมิตร และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองความต้องการ
ผู้บริโภครุ่นใหม่ในตลาดสหรัฐฯ  

 
 ****************** 


