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ห้าง Target เปิดตัวไอคอนตัวใหม่ขานรับสินคา้ท่ีมีความยั่งยืน 

ประเด็นข่าว 

 

 

 

ห้าง Target ยักษ์ใหญ่วงการค้าปลีกในสหรัฐอเมรกิา และเป็นผู้นำตลาด
ที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดลอ้มโลก ได้ต้ังเป้าหมายยุทธศาสตร์ Target Forward 
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปทีี่ผ่านมา เพื่อการก้าวไปข้างหน้าแบบความยั่งยืน และเมื่อ
เร็วๆ นี้ ห้างฯ ได้เปิดตัวไอคอนรปูสญัลกัษณ์ตัวใหม่ Zero ที่มีความหมายว่า
ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์มีคุณสมบัติความยั่งยืนและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม โดย
มีเป้าหมายในการช่วยลดปริมาณขยะที่ใช้เพียงครั้งเดียว Zero ทำใหผู้้บริโภคที่มี         
ไลฟ์สไตลร์ักษ์โลกสามารถเลอืกซื้อสินค้าที่มีความยัง่ยืนไดส้ะดวกข้ึน โดยห้างได้
จัดกลุม่สินค้าภายใต้ไอคอน Zero วางจำหน่ายในห้างและทางออนไลนบ์นเวปไซด์ 
www.target.com   

ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ Zero ประกอบด้วยคุณสมบัติอยา่งใดอย่าง
หนึ่ง คือ สามารถนำกลบัไปใช้ใหม่ได้ (Reusable) หรือ นำกลับไปเติมใหม่ได้ 
(Refillable) เพื่อเป็นการช่วยลดขยะโลก หรอื การลดปริมาณขยะพลาสติก 
(Reduce Plastic) โดยใช้วัสดรุีไซเคิลทดแทนพลาสติกด้วยการใช้กระดาษ เหล็ก
อลูมินัม และแก้ว ซึ่งไดร้บัการรับรองจากองค์กร Forest Stewardship Council 
หรือ ผลิตภัณฑ์มีการใช้วัสดุรีไซเคิลอย่างน้อยรอ้ยละ 30 หรอืการใช้น้ำในปรมิาณ
น้อยในกระบวนการผลิตเพื่อช่วยลดปริมาณขยะให้นอ้ยทีสุ่ด หรือเป็นขยะที่ย่อย
สลายได้ง่ายเพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ถูกนำไปฝงักลบ  

กลุ่มสินค้า Zero มีจำนวนหลายร้อยรายการ มีทัง้ในกลุ่มของใช้ในบ้าน 
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและผม เครื่องสำอาง Personal Care และผลิตภัณฑ์สำหรบั
เด็กแรกเกิด แบรนด์สินค้าที่นำร่อง มีแบรนด์ Pacifica, Plus, Burt’s Bees และ
ในเดือนเมษายนจะมีแบรนด์อื่นๆ เข้ามาเพิม่ และในอนาคตห้างจะขยายไลน์และ
แบรนด์สินค้าที่อยู่ในกลุม่ Zero ใหม้ากขึ้น โดยได้ต้ังเป้าว่าภายในปี 2568 บรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกภายใต้แบรนด์ของห้างฯ จะเป็นพลาสตกิรีไซเคิลประเภทย่อยสลาย
และนำกลบัไปใช้ใหม่ได้ และภายในปี 2573 ห้างจะใช้พลังงานหมุนเวียนทัง้สิ้น     

ห้าง Target ดำเนินกิจการมานานกว่า 60 ปี มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นคร 
Minneapolis รัฐ Minnesota มสีาขา 2,000 แห่งทั่วประเทศ และมีสำนักงานใน
ต่างประเทศอกี 20 แห่งทั่วโลก มีแบรนด์สินค้าของตนเองมากกว่า 45 แบรนด์ มี
พนักมากกว่า 350,000 คน และมรีายได้ 93.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563   

ที่มา: www.retailtouchpoints.com, 11 มีนาคม 2565 
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บทวิเคราะห์ 
 

ตลาดสนิค้าเพ่ือความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

บริษัท Nielsen ผู้นำด้านข้อมลูการตลาด ได้ประมาณยอดขายของตลาด
สินค้าเพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมในสหรัฐฯ มีมูลค่าประมาณ 150 
พันล้านเหรียญสหรฐัฯ ในปี 2564 หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของยอดค้าปลีกรวม 

การสำรวจของบริษัท Nielsen พบว่า ร้อยละ 48 ของผูบ้รโิภคในสหรัฐฯ 
มีความแน่นอนหรืออาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ผู้บริโภครุ่นมลิเลนเนียลร้อยละ 75 มีแนวโน้มมีความแน่นอนหรือ
อาจจะเปลี่ยนนสิัยการบรโิภคเพื่อลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยผู้บริโภคยินดี
จ่ายเพิ่มสำหรบัผลิตภัณฑ์ที่มสี่วนผสมทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มหรือยั่งยืน 

สินค้าเพ่ือความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของไทย 

รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย BCG (Bio-Circular-Green Economy) เป็น
วาระแห่งชาติในการขับเคลือ่นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในหลายมิติ ซึง่จะ
เป็นแรงผลักดันให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการทีส่อดคลอ้งกับ BCG ซึ่งรวมไปถึง
กลุ่มสินค้าเพื่อความยัง่ยืนและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมหลากหลาย ซึ่งจะผลกัดัน 
ให้ประเทศไทยก้าวข้ึนเป็นแหล่งผลิตของสินค้าในกลุ่มนีเ้พื่อสนองความต้องการ
ตลาดโลกในอนาคต 

ผู้ผลิต/สง่ออกไทยควรจะศึกษา พัฒนา และคิดค้นนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ  
ที่สอดคลอ้งกบัเทรนด์สิ่งแวดล้อมในด้านการย่อยสลายได้ การนำกลบัมาใช้ใหม่ได้ 
และการเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ จะเป็นจุดขาย
และดึงดูดความต้องการซือ้สินค้า BCG ของไทย  

สินค้า BCG ของไทยกับห้าง Target 

กระแสความความยั่งยืนและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมมาแรงในสหรัฐฯ ห้าง
Target เป็นผู้นำตลาดค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนใน
เรื่องของผลกระทบทีม่ีต่อปญัหาสิ่งแวดลอ้ม และต้องการผลิตภัณฑ์หรอืบรรจุ
ภัณฑ์มีคุณสมบัตยิั่งยืนและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมเข้าไปจำหน่ายในห้างฯ  

Target Zero จะเป็นโอกาสการขยายตลาดสินค้า BCG ของผู้ผลิต/สง่ออก
ไทยเข้าสู่ห้าง Target เนื่องจาก สินค้า BCG จะเป็นสนิค้าคู่ควร มีความเหมาะสม 
และสามารถสนองตอบความต้องการตามนโยบายของ Target Zero 

ปจัจุบัน ห้าง Target มีสำนักงานจัดหาสินค้า หรือ Target Sourcing 
Services LLC ประจำประเทศไทยที่กรุงเทพฯ ซึง่จะทำหนา้ที่ติดต่อประสานงาน
โดยตรงกบัผูผ้ลิตไทย ผู้ผลิต/ส่งออกไทยสินค้า BCG ทีส่นใจที่จะนำเสนอสินค้า 
BCG ต่อห้าง Target สามารถติดต่อไปยงัสำนักงาน Target Sourcing ซึ่งตัง้อยู่ที่ 
43 อาคาร CC Tower, ช้ันที่ 18 ถนนสาธรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

 
  

https://www.google.com/maps?q=43%20Thai%20CC%20Tower,%2018th%20Fl.,%20South%20Sathorn%20Road,%20Yannawa,%20Sathorn,,%20Bangkok,%2010120

