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 คำ�สงวนสิทธิ์
 กรีนพีซ ประเทศไทย จัดทำารายงานฉบับน้ีข้ึนเพื่อประโยชน์สาธารณะและความยั่งยืน 
ทางส่ิงแวดล้อม ด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เพื่อการตัดสินใจ 
ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ไ ม่ ไ ด้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห รื อ เ จ ต น า ส ร้ า ง ค ว า ม เ สี ย ห า ย ต่ อ บ ริ ษั ท 
หรือบุคคลที่เอ่ยถึงในรายงานฉบับนี้แต่ประการใด
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 ผลก�รจัดอันดับนโยบ�ยพล�สติก
  ของธุรกิจค้�ปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทย ปี 2563
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 *ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 2 แห่ง มีคะแนนเท่ากันในลำาดับที่ #10



 บทคัดย่อ
 มลพิษพลาสติกกลายเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นในระดับวิกฤต ตลอดทั้งวงจรชีวิตของพลาสติก ตั้งแต่การขุดเจาะปิโตรเลียม 
เพ่ือนำามาเป็นวัตถุดิบ จนถึงการกำาจัดขยะพลาสติกในข้ันสุดท้าย และการหลุดรอดสู่ส่ิงแวดล้อมซ่ึงนำาไปสู่การแตกตัวเป็นไมโครพลาสติก 
และการปนเปื้อนสารเคมีในห่วงโซ่อาหาร ผู้คนทั่วโลกได้รับผลกระทบจากมลพิษพลาสติกในหลายระดับด้วยกัน
 
 สถานที่ซึ่งมีการใช้พลาสติกจำานวนมากในแต่ละวันจนเป็นเรื่องปกติคือ ร้านค้าปลีกหรือซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นธุรกิจค้าปลีก 
สมัยใหม่ใกล้บ้านคุณน่ันเอง ถึงเวลาแล้วท่ีธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยจะต้องเป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลงเพ่ือลดรอยเท้าพลาสติก 
(plastic footprint) ของตนและมีส่วนร่วมในการจัดการกับวิกฤตมลพิษพลาสติกนี้

 “ร้านค้าปลีก ซูเปอร์มาร์เก็ต และวิกฤตมลพิษพลาสติก : การจัดอันดับนโยบายพลาสติกของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม ่
ในประเทศไทย ปี2563” เป็นรายงานฉบับแรกท่ีประเมินนโยบายและแนวทางการจัดการพลาสติกของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
ในประเทศไทยเพื่อประโยชน์สาธารณะ (public interest) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) กระตุ้นให้บริษัทต่าง ๆ ตระหนักถึงบทบาทของตน
ในฐานะผู้ผลิตท่ีจะหาทางออกจากวิกฤตมลพิษพลาสติกท่ีต้นทางอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม แทนท่ีจะผลักภาระไปท่ีผู้บริโภค (2)  
ให้ข้อมูล ส่งเสริมสิทธิและพลังของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลให้เกิดการลดรอยเท้าพลาสติก 
ของผู้ผลิตและธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (3) สร้างข้อมูลฐาน (baseline) เกี่ยวกับการรับรู้เข้าใจของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยใน
ประเดน็วกิฤตมลพษิพลาสติก และการจดัการปัญหาผ่านนโยบายและแนวทางปฏบัิติในการดำาเนินกิจการ เพือ่ติดตามความเปลีย่นแปลง 
ของการจัดการมลพิษพลาสติกในอนาคต (4) สร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภคในประเทศไทยเก่ียวกับการบริโภคและการผลิตอย่าง
รับผิดชอบ ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) อันเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  

6

© Baramee Temboonkiat - Greenpeace



Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการ
อย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น และ (5) เพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ ด้วยการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เพื่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 

 กรีนพีซ ประเทศไทย ทำาการประเมินธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ในประเทศไทย 12 แห่ง ผ่านแบบสำารวจใน 4 ด้านหลัก  
คือ ด้านนโยบาย( Policy) ด้านการลดพลาสติก (Reduction) 
ด้านนวัตกรรมและการริเริ่ม(Initiatives) และด้านความโปร่งใส 
(Transparency)

 ผลจากแบบสำารวจนำามาประเมินในรูปของคะแนน
รวม 100% โดยคะแนนที่ต่ำากว่า 40% หมายถึง “ต้องปรับปรุง”  
(สีแดง) คะแนน 40-69.9% หมายถึง “ผ่านเกณฑ์” (สีเหลือง) 
และคะแนน 70% ขึ้นไป หมายถึง “เป็นผู้นำา” (สีเขียว)  
ผลการประเมินในรายงานฉบับนี้ พบว่าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ทั้ง 12 แห่งยังต้องมีการปรับปรุงและมุ่งมั่นมากขึ้นในการเป็นผู้นำา
การเปล่ียนแปลงเพื่อต่อกรกับวิกฤตมลพิษพลาสติกอย่างเร่ง
ด่วน

 โครงการต่าง ๆ ท่ีริเร่ิมโดยธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ มีต้ังแต่ 
กิจกรรมที่ไม่ก่อประโยชน์ไปจนถึงกิจกรรมเล็ก ๆ ที่เป็นสัญญาณ
ไปสู่การจัดการที่ถูกต้อง แม้จะมีบางบริษัทที่พยายามปรับเปลี่ยน
บางอย่างเพื่อลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง แต่ยังไม่มีบริษัท
ใดท่ีมีการจัดการอย่างเพียงพอเพื่อต่อกรกับวิกฤตมลพิษ
พลาสติกที่ยังทวีความรุนแรงมากขึ้น กรีนพีซ ประเทศไทย 
มีความยินดีหากบริษัทใดต้องการพูดคุยเพิ่มเติมเก่ียวกับ 
ผลที่ได้ หรือปรึกษาหารือเพิ่มเติมในรายละเอียดของการประเมิน
ในรายงานนี้
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 วิกฤตมลพิษพล�สติก
 เพียงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานับจากการผลิต
พลาสติกเชิงพาณิชย์ครั้งแรกของโลก 1 ในปัจจุบัน 
มีการผลิตพลาสติกมากถึง 367 ล้านเมตริกตันต่อปี 
ภาพที่ 1 แสดงถึงปริมาณพลาสติกต่อปีที่ผลิตขึ้น
ทั่วโลกตั้งแต่ปี 24932 พลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์จาก 
ปิโตรเคมีซึ่งไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติ แตกต่าง
จากสารอินทรีย์ต่าง ๆ ดังนั้นพลาสติกจึงเป็นวัสดุ
ท่ีตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานกว่าหลายร้อยปี  
นั่นหมายความว่า ณ วันนี้ พลาสติกทั้งหมดที่เคย
ถูกผลิตขึ้นบนโลกก็ยังคงค้างอยู่บนโลกนี้ในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่ง3

  ภาพที่ 1 การผลิตพลาสติกทั่วโลกระหว่างปี 2493-2563 (หน่วยเป็นเมตริกตัน)4
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 วัฏจักรแห่งก�รทำ�ล�ย
 ตลอดวงจรชีวิตของพลาสติกต้ังแต่ข้ันตอน
การผลิต การใช้งาน และการกำาจัดล้วนแต่สร้าง
ความเสียหายต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่าง
ใหญ่หลวง พลาสติกเ ป็นวัสดุ ท่ี ก่ออันตราย
ต่อสุขภาพของมนุษย์ ไม่ว่าจะในลักษณะของ 
เศษไมโครพลาสติกต่าง ๆ หรือสารเคมีท่ีเก่ียวข้อง 
ผู้คนท่ัวโลกต่างได้รับผลกระทบจากพลาสติก 
ในช่วงต่างๆ ตลอดวงจรชีวิตอันร้ายกาจของส่ิงท่ี
เรียกว่า “พลาสติก”5 และท่ีน่าเศร้าคือ สถานการณ์
โรคระบาดใหญ่ โควิด-19 ทำาให้ผู้คนท่ัวโลกต้องตก
อยู่ในวัฏจักรแห่งการทำาลายน้ีมากข้ึนไปอีก

การผลิต: พลาสติกกว่าร้อยละ 99 ในโลกผลิตมาจากปิโตรเคมี
ซึ่ ง เ ป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล ได้แก่ น้ำามันดิบและก๊าซธรรมชาติ6  
บริษัทน้ำามันรายใหญ่หลายแห่งสร้างกำาไรจากการจัดส่งวัตถุดิบ
เหล่าน้ี ไปยังโรงงานเพื่อผลิตเป็นพลาสติกหลากหลายชนิด 
สถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันก็ยิ่งทำาให้แนวโน้มดังกล่าว 
เลวร้ายย่ิงขึ้น เ ม่ืออุปสงค์น้ำามันตกลงอย่างรุนแรงพร้อมกับ 
ร า ค า น้ำ า มั น ใ น ข ณ ะ ท่ี อุ ป ส ง ค์ พ ล า ส ติ ก ก ลั บ พุ่ ง สู ง ขึ้ น  
บริษัทอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลจึงต่างพากันหาช่องทาง
เพื่อหารายได้มาชดเชยกับราคาน้ำามันท่ีลดลงด้วยการลงทุนผลิต
พลาสติกมากย่ิงขึ้น7 อุตสาหกรรมน้ำามันได้วางแผนลงทุนไปกับ
การผลิตพลาสติกขึ้นใหม่กว่า 4 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะ
ที่จะลงทุนกับการลดขยะพลาสติกเพียง 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เท่าน้ัน8 Wood Mackenzie ท่ีปรึกษาด้านพลังงานกล่าวว่า  
ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีโรงงานปิโตรเคมีแห่งใหม่เกิดขึ้นถึง 176 โรง  
โดยเกือบร้อยละ 80 จะตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย9

การจัดจำาหน่ายและการบริโภค: ก่อนเผชิญกับสถานการณ์ 
โรคระบาด มลพิษพลาสติกในประเทศไทยน้ันเป็นประเด็นท่ีมีความ
ท้าทายอยู่แล้ว เน่ืองจากขยะพลาสติกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่องในอัตราร้อยละ 7-8 ต่อปี10 ยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 เช่นนี้ 
การใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิงได้เพิ่มมากขึ้นเป็นประวัติการณ์ 
การระวังตัวในช่วงการระบาดของโรค รวมถึงมาตรการและ 
ข้อจำากัดการเดินทางของรัฐบาลส่งผลให้การซื้ออาหารกลับ  
การจัดส่งอาหารถึงบ้าน การซื้อของออนไลน์ และการห่อพัสดุ
อย่างสิ้นเปลืองกลายเป็นเรื่องปกติใหม่ของสังคม ซึ่งเป็นการซ้ำาเติม

วิกฤตพลาสติกที่เลวร้ายอยู่แล้วให้แย่ลงไปอีก มีขยะหน้ากากอนามัย 
ทิชชู่เปียก และถุงมือเกิดขึ้นจำานวนมหาศาล วัสดุห่อสินค้า เช่น โฟม- 
พลาสติกกันกระแทก  ถุงพลาสติก และซองสินค้าขนาดเล็ก (sa-
chet) ถูกใช้ในการจัดส่งสินค้าและถูกทิ้งในเวลาอันรวดเร็ว ในเดือน
เมษายนปี 2563 ปริมาณขยะพลาสติกในกรุงเทพมหานครพุ่งสูงขึ้นถึง 
ร้อยละ 6211 สังคมเมืองใหญ่ในเอเชียที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องคือกลุ่ม
ผู้ใช้พลาสติกที่เติบโตขึ้นรวดเร็วที่สุดในโลก นี่คือเหตุผลที่ทำาให้มลพิษ
พลาสติกเป็นวิกฤตที่สำาคัญของภูมิภาคเอเชีย12 

ก�รกำ�จัด: พลาสติกหลายชนิดถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้เพียงครั้งเดียว 
หมายความว่าผู้บริโภคจะใช้ผลิตภัณฑ์น้ันๆ เพียงไม่ก่ีวินาทีหรือ 
ไ ม่กี่นาทีก่อนนำาไปทิ้ งหรือกำาจัด การรี ไซเคิลก็ ไ ม่ ใ ช่ทางออก 
ของเรื่องน้ี เพราะถึงแม้ว่าพลาสติกบางประเภทจะระบุว่าสามารถ
รีไซเคิลได้ แต่น่ันไม่ได้หมายความว่าพลาสติกชิ้นนั้นจะถูกส่งไปถึง
โรงงานรีไซเคิล อีกทั้งพลาสติกส่วนใหญ่ก็สามารถรีไซเคิลได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพเพียงหน่ึงคร้ังเท่าน้ัน จากน้ันคุณภาพของพลาสติก
จะลดลงจนไม่สามารถนำาไปรีไซเคิลได้อีก13 มีรายงานว่าจากพลาสติก
ทั้งหมดที่เคยผลิตขึ้นตั้งแต่ปี 2493 มีเพียงร้อยละ 9 เท่านั้นที่ถูกนำา
ไปรีไซเคิล และจากจำานวนนั้นมีเพียงร้อยละ 0.9 ที่ถูกนำาไปรีไซเคิล
มากกว่า 1 ครั้ง สำาหรับร้อยละ 91 ของพลาสติกที่เหลือ มีร้อยละ 
12 ถูกนำาไปเผาทำาลาย ในขณะที่ร้อยละ 79 ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม 
ทั้งบนบกและในทะเล14 ดังภาพที่ 2
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  ภาพที่ 2 ปลายทางของพลาสติกที่ผลิตขึ้นในช่วงปี 2493-255815 

 ผลกระทบ: พลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวท้ิง 
ส่วนใหญ่ไม่สามารถนำาไปรีไซเคิลได้หรือไม่ถูกนำาไป
รีไซเคิล จึงส่งผลให้พลาสติกเล็ดรอดเข้าไปสู่อาหาร
และน้ำาด่ืมท่ีเราบริโภค รวมถึงปนเป้ือนในอากาศท่ี 
เราหายใจ ในแม่น้ำาลำาคลอง มหาสมุทร และชุมชน 
ต่าง ๆ ส่งผลกระทบโดยตรงท้ังต่อสุขภาพของพวก
เราและสุขภาพของโลก เม่ืออยู่ในสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมพลาสติกจะแตกตัวเม่ือสัมผัสกับแสง หรือ 
photodegrade ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีพลาสติกจะ
แตกตัวเป็นช้ินเล็ก ๆ เม่ือโดนแสงแดด

มีงานวิจัยพบว่าไมโครพลาสติกกระจายตัวไป
ทุกแห่งหนจนสามารถพบได้แม้ ในท่ีท่ีคาดไม่ถึง  
เช่น มหาสมุทรอาร์กติก16 หรือแม้แต่รกของทารก-
มนุษ ย์ 1 7 ซ่ึ งส ร้างความกังวล เ ก่ียว กับ ปัญหา
สุขภาพอย่างรุนแรง นอกจากน้ี 8 ใน 10 ประเทศ
ท่ีก่อมลพิษมากท่ีสุดโลกต้ังอยู่ในทวีปเอเ ชีย18  

และมีการประมาณการณ์ว่าร้อยละ 90 ของพลาสติก
ท่ีเล็ดรอดลงสู่มหาสมุทรน้ันไหลมาจากแม่น้ำาเพียง 
10 สาย โดยแม่น้ำา 8 ใน 10 สายน้ันอยู่ในทวีปเอเชีย19  
ไม่มีพรมแดนประเทศใดขวางก้ันมลพิษไว้ได้ ดังน้ัน 
เม่ือมีการจัดการพลาสติกท่ีไร้ประสิทธิภาพเกิดข้ึนไม่
ว่าท่ีใด ก็จะส่งผลกระทบไปท่ัวโลก ส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดคือ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการทำาความเข้าใจ
สถานการณ์และลงมือทำาเพ่ือหาทางออกในระยะยาว
อย่างย่ังยืน
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 นโยบ�ยระดับช�ต ิ
 และระดับภูมิภ�ค

 กระแสความตระหนักต่อวิกฤตมลพิษ
พลาสติกเกิดขึ้นจากแรงกดดันท้ังในประเทศ
และระหว่างประเทศผ่านวาระการประชุมระหว่าง
รัฐบาลหลายต่อหลายครั้ ง ส่งผลให้รัฐบาล 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ต้องยกวาระการ
จัดการขยะให้เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมทั้งเปิด
ตัวโครงการต่าง ๆที่มุ่ งจัดการขยะพลาสติก 
ในทะเล ในปี 2560 รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศโดยแบ่งเป็น 11 ด้าน หนึ่งใน
นั้นคือการจัดการขยะพลาสติก กรมควบคุม
มลพิษได้ร่างแผนการจัดการขยะพลาสติกอย่าง 
บูรณาการ พ.ศ. 2560 - 256420 ซึ่งนำาไปสู่
การห้ามสูบบุหรี่ บริ เวณชายหาดท่องเที่ ยว 
ที่มีชื่อเสียง 24 แห่ง21 และการห้ามนำาถุงพลาสติก
และภาชนะโฟมเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง 
ในปี 256122

 กรีนพีซ ประเทศไทยระบุถึงความท้าทาย
ใน Roadmap การจัดการขยะพลาสติกของ
ไทย พ.ศ. 2561-257323 สองประการสำาคัญคือ  
1.การขาดข้อมูลพ้ืนฐานท่ีสาธารณชนเข้าถึงได้ของ
ขยะพลาสติกตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ต้ังแต่การผลิต 
การใช้งาน หลังการใช้งาน และการกำาจัดผลิตภัณฑ์
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) 2.การขาดเครื่องมือ
และข้อกำาหนดทางกฎหมายในการทำาฉลากประเภท
พลาสติก ข้อกำาหนดเพื่อควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
และกฎระเบียบท่ีส่งเสริมการแยกขยะและการรีไซเคิล 
หากยังไ ม่ มีกลไกทางกฎหมายจากรัฐออกมา 
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บังคับใช้ ก็ไร้ซึ่งหลักประกันว่า Roadmap การจัดการ
ขยะพลาสติกของไทย พ.ศ. 2561-2573 นี้ จะเดิน
หน้าสู่วิสัยทัศน์ “ก้าวสู่การจัดการพลาสติกที่ย่ังยืน  
ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน” ได้เลย

 ในระดับภูมิภาค สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ได้ลงนามในปฏิญญา
กรุงเทพฯ เม่ือป ี2562 ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเล 
ในภูมิภาคอาเซียน ในปฏิญญาได้กล่าวถึงความจำาเป็น
อย่างเร่งด่วนในการจัดการขยะพลาสติกและไมโคร
พลาสติก แม้จะเป็นตัวอย่างที่ดีของการลงมือจัดการ
ปัญหาที่มีร่วมกันในระดับภูมิภาค แต่กรอบการทำางาน
ไม่ได้เอ่ยถึงการจัดการมลพิษพลาสติกท่ีต้นทางเอาไว้ 
กลับมุ่งเน้นไปที่การ “จัดการขยะ” มากกว่าการ “ลด-
การผลิต” พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิงที่ ไม่สามารถ 
นำาไปรีไซเคิลได้จริง ประเด็นที่สำาคัญที่สุดคือ กรอบการ
ทำางานไม่ได้เอ่ยถึงการจัดการปัญหาการนำาเข้าขยะ24 

และขณะนี้ประเทศไทยก็กำาลังเผชิญกับธุรกิจค้าขยะ 
จากท่ัวโลกซ่ึงส่งผลกระทบท่ีรุนแรงต่อท้ังระบบนิเวศ 
และสังคม

 ใน ปี 2562 มีการ บังคับ ใช้มาตรการบาง
ส่วนภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก 
เม่ือสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศไทย ซึ่งหมายรวมถึง
ช่องทางการจัดจำาหน่ายสินค้าปลีกกว่า 24,500 ช่อง
ทางทั่วประเทศ ได้ตอบรับการงดแจกถุงพลาสติกแบบ
ใช้ครั้งเดียวท้ิง25 และได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MoU) กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม26 โดยใน MoU ได้เรียกร้องให้ธุรกิจ 
ค้ า ป ลี ก ส มั ย ใ ห ม่ เ ริ่ ม ง ด แ จ ก ถุ ง พ ล า ส ติ ก 
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแก่ลูกค้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
แต่เนื่องจาก MoU ฉบับนี้เป็นการขอความร่วมมือซึ่ง
ไม่มีข้อกฎหมายใดบังคับไว้ ธุรกิจแต่ละแห่งจึงมีอำานาจ
ในการตัดสินใจว่าต้องการลดใช้ถุงพลาสติกในระดับใด
จึงยากที่จะประเมินผลลัพธ์จาก MoU ดังกล่าว
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 ร�ยง�นฉบับน้ียังชี้ให้เห็นว่�ในท�งปฏิบัติแล้ว 
ธุ ร กิ จ ค้ � ป ลี ก ส มั ย ใ ห ม่ บ � ง แ ห่ ง ไ ม่ ไ ด้  
งดแจกถุงพล�สติกแก่ลูกค้�ต�มที่ ได้ร่วมลงน�ม 
ใน MoU แต่อย่�งใด ย่ิงไปกว่�น้ัน สถ�นก�รณ์โค
วิด-19 ยังส่งผลให้บ�งแห่งที่งดแจกถุงพล�สติก 
ไ ป แ ล้ ว ก ลั บ ม � แ จ ก ถุ ง พ ล � ส ติ ก ใ ห ม่ อี ก ค รั้ ง 
เ น่ื อ ง จ � ก ส ถ � น ก � ร ณ์ โ ค วิ ด - 1 9 ไ ด้ เ ป ล่ี ย น 
พฤติกรรมของผู้บริโภคไปสู่ก�รพึ่งพ�ก�รจัดส่ง
สินค้�ถึงบ้�นกันม�กขึ้น ทำ�ให้ปริม�ณขยะพล�สติก
เพิ่มม�กขึ้นอย่�งมห�ศ�ล จ�กเดิมที่มีปริม�ณเกิน
กว่�ศักยภ�พของระบบก�รจัดก�รขยะอยู่แล้ว อีกทั้ง
ทำ�ให้ก�รจัดก�รเพื่อลดขยะพล�สติกของประเทศมี
คว�มท้�ท�ยม�กยิ่งขึ้นด้วย 13 © Peter Caton - Greenpeace



 บทบ�ทของรัฐบ�ลและภ�คธุรกิจ :
 หลักก�รขย�ยคว�มรับผิดชอบของผู้ผลิต
 (EPR) คืออะไร?

 หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต หรือ Extended Producer Responsibility (EPR) 
คือ เครื่องมือเชิงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมท่ีสำาคัญท่ีจะช่วยให้ผู้กำาหนดนโยบายและรัฐบาลได้นำา 
”หลักการผู้กอ่มลพิษเป็นผู้จา่ย (Polluter Pays  Principle: PPP) ” มาใช ้หมายความวา่ความรบัผิดชอบ
ด้านค่าใช้จ่าย การดำาเนินการ และการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดการตลอดวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์จะตกเป็นของผู้ผลิตแทนผู้บริโภคและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ หลักการ EPR น้ี เกิดขึ้น 
ครั้งแรกในประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) บางประเทศ
ในช่วงปี  2523-2533 จากนั้นได้พัฒนาเรื่อยมาจนครอบคลุมหลายระยะและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

 หลักการ EPR ได้ขยายขอบเขตจากการ
สร้างแรงจูงใจต่อผู้ผลิตเพื่อให้มารับผิดชอบต่อ
การจัดการขยะเพียงอย่างเดียว ไปสู่การรับผิดชอบ
ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงขั้นตอน
การออกแบบผลิตภัณฑ์27 ผลกระทบต่อสุขภาพ
มนุษย์ และ ส่ิงแวดล้อมที่ เ กิดจากการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ วัสดุที่ใช้ บรรจุภัณฑ์ สายการผลิต การ
ดำาเนินงานหลังบ้าน ระบบการขนส่ง การจัดส่ง
สินค้า ไปจนถึงขั้นตอนการกำาจัดผลิตภัณฑ์หลังใช้
งาน ทั้งหมดจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตในการ
ลดขยะที่ต้นทางเพื่อลดสัดส่วนการกำาจัดและการ
รีไซเคิลผลิตภัณฑ์ หลักการ EPR เป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพท่ีสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในประเทศ
ต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่ต้องเผชิญวิกฤตพลาสติก
อย่างประเทศไทย

 แม้ว่ารัฐบาลจะดำาเนินการภายใต้ Road-
ma p การจัดการขยะพลาสติกดัง ท่ีก ล่าว ไ ป  
การวิเคราะห์ของกรีนพีซ ประเทศไทย พบว่า Road-
map นั้นเป็นเพียงการสร้างสัญลักษณ์ (Rhetori-
cal Symbols) ในทางสากลว่า ประเทศไทยเข้าร่วม 
ข้อตกลงระดับภูมิภาคต่าง ๆ เช่น Bangkok Decla-

ration on Combating Marine Debris และ SDG12  
ว่าด้วยการสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิต
และการบริโภคที่ ย่ังยืน รวมถึง SDG14 ว่าด้วย 
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างย่ังยืน แต่ขาดรูปธรรม 
และความมุ่งมั่นท่ีจะขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ-
การภายในประเทศ
 
 แท้ท่ีจริง เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(SDG) ข้อ12 ว่าด้วย “การบริโภคและการผลิต
อย่างรับผิดชอบ” นับเป็นการกรุยทางไปสู่การออก
นโยบาย EPR ได้เป็นอย่างดี โดยในระยะที่ 2 และ 3 
ของ Roadmap ยังมีการเอ่ยถึงหลักการ EPR  
ในฐานะเครื่องมือหนึ่งสำาหรับการจัดการผลิตภัณฑ์
หลังใช้งาน ได้แก่ การจัดตั้งระบบรับคืนผลิตภัณฑ์
ท่ีเหมาะสมสำาหรับการเรียกคืนขยะจากผลิตภัณฑ์ 
การรีไซเคิล และการกำาจัดผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม 
มลพิษพลาสติกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ 
ส่งผลให้รัฐบาลต้องชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอน 
ในการนำาเป้าหมายแต่ละชุดใน Roadmap แต่ละระยะ
ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
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 ในขณะท่ียังไม่มีคว�มชัดเจนจ�กภ�ครัฐ 
ใ น เ รื่ อ ง ก � ร นำ � ห ลั ก ก � ร E P R ม � บั ง คั บ ใ ช้   
ภ�คธุรกิจส�ม�รถเตรียมคว�มพร้อมโดยก�ร
ริเริ่มแนวท�ง EPR แบบสมัครใจ และสร้�งระบบก�ร
ดำ�เนินง�นที่คำ�นึงถึงส่ิงแวดล้อมเป็นสำ�คัญตลอด
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ สร้�งคว�มร่วมมือตลอด
ห่วงโซ่อุปท�น ตั้งแต่ผู้ผลิตม�จนถึงผู้จัดจำ�หน่�ย
สินค้� ในก�รพัฒน�คุณภ�พผลิตภัณฑ์ ไปพร้อม
กับก�รคำ�นึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ธุรกิจค้�- 
ปลีกสมัยใหม่ส�ม�รถออกนโยบ�ยก�รดำ�เนินง�น
อย่�งย่ังยืนต่อซัพพล�ยเออร์ของตน และดำ�เนิน
กิจก�รแบบปลอดพล�สติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง
ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงจัดสรรโครงสร้�ง 
พื้นฐ�นท่ีเหม�ะสมเพื่อเอื้อให้ลูกค้�มีส่วนร่วม 
ม�กย่ิงขึ้นในระบบเติมสินค้�และระบบใช้ซำ�ซึ่ ง
เป็นก�รลดพล�สติกที่ต้นท�งที่มีประสิทธิภ�พ

้
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 บทบ�ทของธุรกิจ
 ค้�ปลีกสมัยใหม่

 สถานที่หน่ึงซึ่งทำาให้ผู้คนหลายร้อยล้านคนมีโอกาสใช้พลาสติกทุกๆ วัน คือร้านค้าปลีกหรือ 
ซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถ่ิน ขณะน้ี ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ท่ัวโลกเริ่มหันมาให้ความสำาคัญและจัดการกับ 
รอยเท้าพลาสตกิ (plastic footprint) ทีพ่วกเขาสรา้งขึน้ ถึงเวลาท่ีธุรกิจคา้ปลกีสมัยใหม่ในประเทศไทย
จะต้องก้าวมามีบทบาทและให้ความสำาคัญกับการจัดการลดรอยเท้าพลาสติกของตนเองอย่างจริงจัง  
รายงานนี้เป็นฉบับแรกที่จัดทำาขึ้นเพ่ือประเมินว่าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยมีการจัดการ 
วิกฤตมลพิษพลาสติกมากน้อยเพียงใดและอย่างไรบ้าง

 วัตถุประสงค์หลักของรายงานน้ีมุ่งประเมิน
นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิงของธุรกิจค้าปลีกสมัย
ใหม่ชั้นนำาในประเทศไทยว่าบริษัทต่าง ๆ มีแนวทาง
จัดการเพื่อตอบโต้ต่อวิกฤตระดับโลกน้ีเพียงพอ
หรือไม่ การประเมินจะช่วยสร้างข้อมูลฐาน (base-
line) สำาหรับติดตามการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
ในขณะเดียวกันก็เน้นย้ำาถึงบทบาทและแนวทาง
การจัดการที่บริษัทต่างๆ ควรให้ความสำาคัญ เช่น 
ความรับผิดชอบต่อขยะพลาสติกท่ีธุรกิจสร้างขึ้น
ผ่านการวางนโยบาย โครงการริเริ่ม เทคโนโลยี 
ความโปร่งใสขององค์กร และการเลือกใช้วิธีการ
จัดการปัญหาที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

 พร้อมกันน้ี รายงานยังได้นำาเสนอข้อมูล 
ส่งเสริมสิทธิและพลังของผู้บริโภคในการตัดสิน
ใจเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ท่ีส่งผลให้เกิด
การลดรอยเท้าพลาสติกของผู้ผลิตและธุรกิจ 
ค้าปลีกสมัยใหม่

16© Greenpeace



 จากการประเมินธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ใน
ประเทศไทยท้ัง 12 แห่งผ่านแบบสำารวจนโยบาย
พลาสติก ใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้าน
การลดพลาสติก ด้านนวัตกรรมและการริเริ่มและ 
ด้านความโปร่ง ใส พบว่าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ท้ังหมดที่ มีการประเมินในรายงานน้ีอยู่ ในเกณฑ์  
“ต้องปรับปรุง” การประเมินสะท้อนให้เห็นว่าเราต้อง
พยายามให้มากขึ้นเพื่อจัดการกับมลพิษพลาสติกท่ี
เข้าขั้นวิกฤตนี้อย่างเร่งด่วน โครงการต่าง ๆ ที่ธุรกิจ 
ค้าปลีกสมัยใหม่ริเริ่มมีต้ังแต่โครงการท่ีไม่ก่อประโยชน์
ไปจนถึงโครงการเล็กๆ ที่ เ ป็นสัญญาณไปสู่การ
จัดการท่ีถูกต้อง แม้ว่าบางบริษัทพยายามปรับเปล่ียน 
บางอย่างเพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
ท้ิงลงบ้าง แต่ยังไม่มีบริษัทใดท่ีมีการจัดการท่ีมาก
พอที่จะต่อกรกับวิกฤตมลพิษพลาสติก เป็นเรื่องน่า
เสียดายท่ีธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูล
รอยเท้าพลาสติกของตนเอง เนื่องจากไม่เคยติดตาม
เก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกของ
สินค้า ทั้งสินค้าตราห้างและสินค้ายี่ห้ออื่นๆ ด้วยเหตุนี้
เอง พลังของผู้บริโภคที่เรียกร้องการจัดการที่รูปธรรม  
และความร่วมมือของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ จะช่วย
สร้างสังคมที่มีการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เป็นแนวทาง 
ในการรับมือวิกฤตมลพิษพลาสติกได้อย่างยั่งยืน
 ถึงเวลาท่ีธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทย 
จะ ต้องก้าวมาเ ป็นผู้นำ า ในการยกเ ลิกพลาสติก 
แบบใช้ครั้งเดียวท้ิง และร่วมหาทางออกจากวิกฤต
มลพิษพลาสติกท่ีย่ังยืนและเป็นธรรม แทนท่ีจะทิ้งให้ 
ผู้ บ ริ โ ภ ค แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ร ว ม ถึ ง ค น รุ่ น ต่ อ ไ ป 
รับผลกระทบจากการดำาเนินแนวทางท่ีเป็นไปตามปกติ 
ของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ต่อไป
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 วัตถุประสงค์ของร�ยง�น

 1.

 2.

 5.

 3.

 4.

 รายงาน “ร้านค้าปลีก ซูเปอร์มาร์เก็ต และวิกฤตมลพิษพลาสติก: การจัดอันดับนโยบาย
พลาสติกของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทย ปี 2563” เป็นรายงานฉบับแรกที่ประเมินนโยบาย
และแนวทางการจัดการพลาสติกของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยเพื่อปกป้องผลประโยชน์
สาธารณะ (public interest) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  กระตุ้นให้ธุรกิจค้�ปลีกสมัยใหม่ตระหนักถึงบทบ�ทของตนในฐ�นะผู้ผลิต 
  ที่จะหาทางออกจากวิกฤตมลพิษพลาสติกที่ต้นทางอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 
  แทนที่จะผลักภาระไปที่ผู้บริโภค

  ให้ข้อมูลส่งเสริมสิทธิและพลังของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า 
  และผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลให้เกิดการลดรอยเท้าพลาสติกของผู้ผลิต 
  และธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

  ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก 
  สมัยใหม่เพื่อการตัดสินใจของผู้บริโภค

  สร้างข้อมูลฐาน (baseline) เกี่ยวกับการรับรู้เข้าใจของธุรกิจค้าปลีก 
  สมัยใหม่ในประเทศไทย ในประเด็นวิกฤตมลพิษพลาสติกและการจัดการ  
  ปัญหาผ่านนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการดำาเนินกิจการ  
  เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลง ของการจัดการมลพิษพลาสติก 
  ในอนาคต

  สร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการบริโภคและการผลิตอย่างรับผิดชอบ 
  ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) 
  อันเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
  เป้าหมายที่ 12 “สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน”
  และเป้าหมายที่ 13 “ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  และผลกระทบที่เกิดขึ้น”

18



 กรีนพีซ ประเทศไทย ทำาการประเมินธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทย 12 แห่งใน 4 ด้านสำาคัญ 
ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านการลดพลาสติก ด้านนวัตกรรมและการริเริ่ม และด้านความโปร่งใส 

 วิธีก�รคัดเลือก
 และประเมินธุรกิจค้�ปลีกสมัยใหม ่
 ในร�ยง�นฉบับนี้

 แ ต่ละบริ ษัท ได้ รับแบบสำ ารวจซึ่ ง แนบไป 
พร้อมกับรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินและ 
จัดทำารายงานฉบับนี้ในช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2563 
โดยมีระยะเวลาประมาณ 7 สัปดาห์ในการส่งแบบ-
สำารวจกลับ Lotus’s, Makro, และ CP Freshmart 
คือบริษัทท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำารวจ 
เป็นอย่างดี ในขณะท่ี Tops, 7-Eleven, Big C, 
Gourmet Market, Maxvalu, Family Mart, 
Foodland, Villa Market และ CJ Supermarket  
ไ ม่ ไ ด้ ต อ บ แ บ บ สำ า ร ว จ ก รี น พี ซ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
จึงใช้วิ ธี สืบค้นข้อมูลในส่ือสาธารณะท่ีสามารถ
สืบค้นได้ประกอบการประเมิน เช่น ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
รายงานประจำาปีของบริษัท หรือข่าวประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น บางบริษัทอาจมีโครงการริเริ่มที่วางแผนกัน
ภายในองค์กรซึ่งกรีนพีซ ประเทศไทยไม่สามารถ 
เข้าถึงได้ จึงไม่สามารถนำาข้อมูลภายในเหล่าน้ันมา
ทำาการประเมินได้ ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาในการประเมิน
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คือ เดือนมิถุนายน 2563 
ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

 คำาตอบในแบบสำารวจจะได้รับการประเมิน
อย่างเท่าเทียมและเป็นอิสระต่อกัน  หลังจากทีมเจ้า
หน้าท่ีประเมินของกรีนพีซวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มา
โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว จะทำาการให้คะแนนบริษัทใน
แต่ละด้านและคำานวณคะแนนรวมออกมาด้วยการนำา
คะแนนจากทั้ง 4 ด้านมาหาค่าเฉลี่ย คะแนนในแต่ละ

ด้านรวมถึงคะแนนรวม จะแสดงบนหน้าโปรไฟล์ 
ของบริษัท (คะแนนเต็ม 100%) ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม ่
ท่ีได้รับการประเมินจะถูกจัดอันดับตามคะแนนรวม 
ท่ีได้ โดยคะแนนต่ำากว่า 40% หมายถึง “ต้องปรับปรุง” 
( สีแดง) คะแนน 40-69.9 % หมายถึ ง “ ผ่าน”  
( สี เ ห ลื อ ง ) แ ล ะ ค ะ แ น น 7 0 % ขึ้ น ไ ป ห ม า ย ถึ ง 
“เป็นผู้นำา” (สีเขียว) กรีนพีซ ประเทศไทย มีความยินด ี
หากบริษัทใดต้องการพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลที่ได้
หรือปรึกษาหารือเพ่ิมเติมในรายละเอียดของการ
ประเมินในรายงานนี้

 กรีนพีซขอขอบคุณ Lotus’s Makro และ  
CP Freshmart สำ าหรับความร่วมมือในการ 
จัดทำารายงานฉบับน้ี โดยแต่ละบริษัทได้ตอบแบบ
สำารวจนโยบายพลาสติกกับกรีนพีซ ประเทศไทย  
และยินยอมให้กรีนพีซนำาข้อมูลเสนอต่อสาธารณะ  
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีดีสำาหรับภาคธุรกิจท่ีพร้อมเปิดเผย
ข้อมูลการดำาเนินกิจการต่อสาธารณะอันเป็นหลัก
การสำาคัญในการประกอบกิจการอย่างโปร่งใส
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 เกณฑ์ก�รประเมิน
 ด้านนโยบาย: จะประเมินมาตรฐานของ
บริษัทในการลดรอยเท้าพลาสติก และการเปล่ียน
ผ่านไปสู่ระบบการขนส่งสินค้า ท่ีมีความย่ังยืน  
การก้าวมาเป็นผู้นำาในด้านน้ี บริษัทต้องมีนโยบาย 
ท่ี ชัดเจนและมาตรการท่ีเ ป็นรูปธรรมเผยแพร่
ต่อสาธารณะ เช่น ข้อกำาหนดต่อซัพพลายเออร์  
เป้าหมายในการลดพลาสติกโดยส้ินเชิง หรือการยุติ
การใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีไม่จำาเป็นและจัดการได้ยาก เป็นต้น

 ด้านการลดพลาสติก: จะประเมินว่าบริษัท
ให้คำาม่ันท่ีมีเป้าหมายและกรอบเวลาชัดเจนเพ่ือ 
ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวท้ิงหรือไม่  
การก้าวมาเป็นผู้นำาในด้านน้ี บริษัทต้องให้คำาม่ัน
ในการลดจำานวนรวมของบรรจุภัณฑ์พลาสติก
แบบใช้คร้ังเดียวท้ิงท่ีมีรายละเอียดชัดเจนเผยแพร่ 
ต่อสาธารณะ
 
 ด้านนวัตกรรมและการริเร่ิม: จะประเมิน
ว่าบริษัทใช้ทางเลือกอ่ืนแทนการใช้พลาสติกแบบใช้
คร้ังเดียวท้ิงหรือไม่ สนับสนุนนวัตกรรมเพ่ือการ 
ลดพลาสติกหรือไม่ และมีการเชิญชวนผู้ท่ีเก่ียวข้อง

จากหลายภาคส่วนมาร่วมกันพัฒนาวิธีแก้ปัญหา
หรือไม่ การก้าวมาเป็นผู้นำาในด้านน้ี บริษัทต้องเสนอ
วิธีแก้ปัญหาท่ีเป็นรูปธรรมซ่ึงเกิดจากความร่วมมือ
ท้ังกับผู้ผลิตสินค้าตราห้างและกับซัพพลายเออร์ 
ย่ีห้ออ่ืน โดยต้องไม่ใช่เพียงการเปล่ียนวัสดุจากวัสดุ
แบบใช้คร้ังเดียวชนิดหน่ึงไปเป็นอีกชนิดหน่ึง หรือใช้
วิธีการฟอกเขียวเพ่ือดำาเนินธุรกิจแบบเดิมต่อไป
 
 ด้านความโปร่งใส: จะประเมินว่าบริษัท 
ได้มีการส่ือสารนโยบายและนวัตกรรมของบริษัทต่อ
สาธารณะหรือไม่ และมีการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับ
รอยเท้าพลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวท้ิงของบริษัทโดย
ละเอียดชัดเจนหรือไม่ การก้าวมาเป็นผู้นำาในด้านน้ี 
บริษัทต้องส่ือสารเก่ียวกับนวัตกรรมของบริษัท และ
มีการเผยแพร่รายงานเก่ียวกับรอยเท้าพลาสติกเป็น
ประจำาทุกปี ท้ังจำานวน น้ำาหนัก และชนิดของพลาสติก 
รวมถึงรายงานความคืบหน้าการดำาเนินงานไปสู่เป้า
หมายการลดพลาสติกท่ีไม่ใช่เพียงการรีไซเคิลหรือ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีรีไซเคิลได้เท่าน้ัน
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 ผ ล จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น ที่ สำ า คั ญ ท่ี สุ ด 
ใ น ร า ย ง า น นี้ คื อ ไ ม่ มี ธุ ร กิ จ ค้ า ป ลี ก ส มั ย -
ใหม่รายใดผ่านการประเมิน Lotus’s ซึ่ง ได้  
คะแนนรวมสูงสุดในการประเมินได้รับคะแนน 
รวมเพียง 29.1% เท่าน้ัน นอกจากน้ี จากการ
ประเมินธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จำานวน 12 แห่ง 
ยั ง พ บ ว่ า เ กิ น ก ว่ า ค รึ่ ง ไ ด้ ค ะ แ น น ร ว ม 
ไม่ถึง 10% สะท้อนว่าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  
ในประเทศไทยจำาเป็นต้องมุ่งม่ันจัดการมลพิษ 
พลาสติกที่มีประสิทธิภาพกว่านี้มาก 

 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ท้ัง 12 แห่ง ได้ลงนาม
ใน MoU ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม28 ท่ีขอความร่วมมือให้ธุรกิจค้าปลีก 
สมัยใหม่งดแจกถุงพลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวท้ิงแก่
ลูกค้า เม่ือวันท่ี 1 มกราคม ปี 2563 อย่างไรก็ตาม 
เ น่ืองจากการลงนามใน MoU เป็นลักษณะการ 
ขอความร่วมมือซ่ึงไม่มีข้อบังคับใดๆ ผูกไว้ ธุรกิจ- 
ค้าปลีกสมัยใหม่แต่ละแห่งจึงมีอำานาจในการตัดสิน
ใจว่าต้องการลดถุงพลาสติกในระดับใด จึงยากท่ีจะ
ประเมินผลลัพธ์จาก MoU ดังกล่าว รายงานฉบับ
น้ียังเผยให้เห็นว่า ในทางปฏิบัติแล้วธุรกิจค้าปลีก 
สมัยใหม่บางแห่งไม่ได้งดแจกถุงพลาสติกแก่ลูกค้า
ตามท่ีได้ร่วมลงนามใน MoU แต่อย่างใด

 ในด้านหน่ึง การงดแจกถุงพลาสติกเป็นเพียง
ก้าวเล็ก ๆ ก้าวแรกท่ีจะนำาไปสู่การจัดการพลาสติก
อย่างมีนัยสำาคัญต่อไป มีอีกหลากหลายวิธีการท่ี
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ต้องนำาไปปฏิบัติเพ่ือดำาเนิน
กิจการให้มีความย่ังยืนอย่างสมบูรณ์ มีทางเลือก
ในการลดพลาสติกท่ีมีประสิทธิภาพ และลดรอยเท้า
พลาสติกอย่างมีนัยสำาคัญ ธุรกิจแต่ละแห่งต้องต้ัง
เป้าหมายท่ีมีกรอบเวลาชัดเจนเพ่ือยกเลิกพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

และออกข้อกำาหนดท่ีเข้มงวดต่อซัพพลายเออร์เพ่ือ
สร้างมาตรฐานแก่วงการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ต่อไป แม้ว่าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่หลายแห่งระบุถึง
ปัญหาดังกล่าวในรายงานของบริษัทบ้างแล้ว แต่ยัง
ไม่มีบริษัทใดมีการจัดการท่ีมากพอท่ีจะต่อกรกับ
วิกฤตมลพิษพลาสติกท่ียังคงทวีความรุนแรงข้ึน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โครงการท่ีธุรกิจค้าปลีกสมัย
ใหม่หลายแห่งมีคล้ายคลึงกันคือ การเรียกคืนบรรจุ
ภัณฑ์ โดยหลายแห่งเร่ิมจัดต้ังจุดรับพลาสติกตาม
สาขาต่าง ๆ  โครงการลักษณะน้ีสะท้อนให้เห็นถึงการ
พ่ึงพาระบบรีไซเคิล (ท่ียังไม่สมบูรณ์แบบ) เป็นหลัก ซ่ึง
ไม่ใช่ทางออกท่ีดีท่ีสุดในการจัดการมลพิษพลาสติก 
ทางออกท่ีบริษัทต่างๆ ควรให้ความสำาคัญมากกว่า 
ได้แก่ การพัฒนาระบบเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ไปพร้อม
กับระบบเติมสินค้า เพ่ือลดการพ่ึงพากระบวนการ
สร้างใหม่ (และกระบวนการรีไซเคิล) ท่ียังคงสร้าง
รอยเท้าคาร์บอน และไม่สามารถใช้จัดการวัสดุได้ 
ทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ด้านการจัดการฝ่ังผู้บริโภค ธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่บางแห่งมีการให้ความรู้ลูกค้าเก่ียวกับ 
ผลกระทบจากขยะพลาสติก และสร้างแรงจูงใจ 
รูปแบบต่าง ๆ มาช่วยส่งเสริมการเปล่ียนพฤติกรรม 
ข อ ง ลู ก ค้ า แ ล ะ ผู้บ ริ โ ภ ค ใ น ข ณ ะ ท่ี วิ ธี ท่ีสำ า คั ญ 
แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก ก ว่ า คื อ ก า ร จั ด ก า ร 
ขยะพลาสติกท่ีต้นทางและเสนอทางเลือกในการ 
บริโภคให้แก่ลูกค้าไปพร้อม ๆ กัน ด้วยการพัฒนา
นโยบายท่ีส่ง เสริมการใ ช้ ซ้ำ า การลดพลาสติก 
และระบบการจัดส่งสินค้าแบบใหม่ อีกท้ังสร้างแรง
จูงใจให้ผู้บริโภคหันมานิยมผลิตภัณฑ์ทางเลือกกัน
มากข้ึน นโยบายด้านความย่ังยืนจะต้องรวมถึง 
ข้อกำาหนดในการผลิตและข้อกำาหนดต่อซัพพลาย-
เออร์ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองบรรจุภัณฑ์ วัสดุของสินค้า  
การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบติดตาม
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การใช้พลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวท้ิงตลอดวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์

 ขยะพลาสติกไม่ได้เกิดแต่เพียงในร้านค้าปลีก
เท่าน้ัน แต่การดำาเนินงานหลังบ้านก็เป็นอีกส่วนสำาคัญ
ของธุรกิจท่ีสร้างขยะพลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวท้ิง 
เพราะมีการใช้พลาสติกเพ่ือห่อสินค้าสำาหรับการขนส่ง
เป็นจำานวนมาก เป็นเร่ืองน่ายินดีท่ีธุรกิจค้าปลีกสมัย
ใหม่หลายแห่งได้เร่ิมมีระบบการใช้พลาสติกแบบใช้ซ้ำา
ในการดำาเนินงานหลังบ้านบ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม การ
ดำาเนินงานท้ังหน้าบ้านและหลังบ้านจำาเป็นต้องมีการ
พัฒนาระบบขนส่งท่ีช่วยลดพลาสติกได้อย่างมีนัย
สำาคัญ พร้อมท้ังมีการใช้ระบบใช้ซ้ำาและระบบเติมสินค้า
ควบคู่กันไป

 ข้อค้นพบท่ีสำาคัญจากการประเมินอีกประการ
หน่ึงคือ มีธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เพียงไม่ก่ีแห่งเท่าน้ันท่ี
ได้ติดตามตรวจสอบรอยเท้าพลาสติกของบริษัทและ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ดังกล่าวมีการติดตามตรวจสอบรอยเท้าพลาสติกแค่
เพียงสินค้าตราห้างเท่าน้ัน ไม่ใช่รอยเท้าพลาสติกของ
สินค้าท้ังหมดในห้างหรือร้านค้าปลีก หากไม่มีระบบ
ติดตามการใช้พลาสติกตลอดวงจรชีวิตของพลาสติก
ต้ังแต่กระบวนการผลิตจนถึงการบริโภค ธุรกิจจะไม่
สามารถกล่าวได้เลยว่ามีการติดตามตรวจสอบรอย
เท้าพลาสติกได้อย่างครอบคลุมและแม่นยำา ข้อมูลท่ีมี
รายละเอียดถ่ีถ้วนชัดเจนและความโปร่งใส่ในการเผย
แพร่ข้อมูล คือ ปัจจัยสำาคัญท่ีขาดไม่ได้
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 ข้อค้นพบสำาคัญจากธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม ่
แต่ละแห่งที่ได้รับการประเมินมีดังต่อไปนี้

  Lotus’s (มีคะแนนรวมสูงสุดด้วยคะแนน 29.1%) ทำาคะแนนด้านความโปร่งใสได้ดีที่สุด 
จาก 4 ด้าน (38.7%) เนื่องจากมีการเก็บข้อมูลภายในบริษัท แต่คะแนนยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เนื่องจาก
ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก็บต่อสาธารณะ Lotus’s มีโครงการริเริ่มเก่ียวกับการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์หลาย
โครงการ แต่วิธีจัดการเหล่าน้ีอาจนำาไปสู่ความเข้าใจผิดและไม่นำาไปสู่การจัดการที่ต้นทางท่ีมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากผู้บริโภคอาจเข้าใจไปว่าการส่งคืนบรรจุภัณฑ์ที่ห้างคือส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดในการแก้ไขปัญหาขยะ
พลาสติก ทั้งที่สิ่งที่สำาคัญยิ่งกว่าในการสร้างความเปล่ียนแปลง คือการหันมาใช้ระบบเติมสินค้าอย่างจริงจัง  
ผู้บริโภคควรใช้อำานาจซื้อที่อยู่ในมือเป็นเครื่องมือในการเรียกร้องการลดพลาสติกจากผู้ผลิตและห้างร้าน

  Tops (คะแนนรวม 16.1%) เป็นธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เพียงแห่งเดียวในรายงานฉบับนี้ที่ม ี
การจัดต้ังโซนสินค้าแบบเติมอย่างเป็นสัดเป็นส่วนสำาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางบางประเภท29 ซึ่งเป็นการ 
เริ่ม ต้นท่ี ดี ในการลดพลาสติกท่ีต้นทาง แม้ว่าจะมีการจัด ต้ัง โซนดังกล่าวเพียงไม่กี่สาขาก็ตาม  
ด้าน Lotus’s และ Gourmet Market ก็มีโครงการ “Bring Your Own”30 ที่ส่งเสริมให้ลูกค้านำาภาชนะ 
ส่วนตัวมาซื้อสินค้าในโซนสลัดบาร์และเบเกอรี่แทนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
ซึ่งเหล่าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ทุกแห่งควรต้องส่งเสริมระบบเติมสินค้าให้มากขึ้นทั่วทุกแผนกของห้าง 
ไม่เช่นนั้นแล้วโครงการเหล่านี้จะเป็นเพียงการประชาสัมพันธ์ธุรกิจที่ไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

  7-Eleven (คะแนนรวม 15.2%) มีมาตรการท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการรับผิดชอบการลดพลาสติก 
จากฝ่ังผู้บริโภคด้วยการสร้างความตระหนักเรื่องขยะพลาสติกแก่ผู้บริโภค แต่ยังคงขาดการส่งเสริมความ 
รับผิดชอบจากฝั่งธุรกิจในการจัดการที่ต้นทาง 7-Eleven มักนำาเสนอ “ทางออก” ที่พึ่งพาการรีไซเคิล 
เป็นหลัก ซึ่งไม่ใช่วิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งไม่ทำาให้เกิดการลดพลาสติกในภาคผู้ผลิตแต่อย่าง
ใด 7-Eleven ทำาคะแนนด้านนโยบายได้สูงเป็นอันดับท่ี 2 (แม้จะได้รับคะแนนเพียง 22.8% ก็ตาม) แต่คะแนน
ในด้านการลดพลาสติกและด้านนวัตกรรมและการริเริ่มกลับต่ำากว่าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ชั้นนำารายอื่น 
อย่างมีนัยสำาคัญ

  Makro (คะแนนรวม 21.9%) ได้คะแนนในด้านนโยบาย 19.6% ซึ่งนับว่าเป็นคะแนนที่ต่ำามาก
สำาหรับธุรกิจที่ได้รับการประเมินเป็นอันดับ 2 ในรายงานฉบับนี้ Makro ยังมีความมุ่งมั่นในการลดพลาสติก 
ไม่มากเท่าที่ควร มีเพียงแค่การงดแจกถุงพลาสติกและยุติการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์โฟมเท่านั้น
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  CP Freshmart (คะแนนรวม 13.0%) ให้คำาม่ันต่อสาธารณะในการจัดการขยะพลาสติก
ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์พลาสติก แต่ได้คะแนนด้านนวัตกรรมและการริเริ่มค่อนข้างต่ำามาก เนื่องจาก 
CP Freshmart มีลักษณะการจัดการใกล้เคียงกับ 7-Eleven น่ันคือการมุ่งเน้นไปท่ีการรี ไซเคิลหรือ 
ความสามารถในการรีไซเคิลมากกว่าการส่งเสริมระบบใช้ซ้ำาและระบบเติมสินค้า รวมถึงยังขาดการร่วมมือ
กับซัพพลายเออร์เพื่อหาวิธีลดพลาสติกท่ีมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม CP Freshmart  
และ 7-Eleven ก็เป็นธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่เปิดเผยข้อมูลรอยเท้าพลาสติกของสินค้าตราห้างของบริษัทใน
รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2562 โดยแยกตามชนิดของพลาสติก31 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 
2562 ตามลำาดับ32 ซึ่งไม่มีธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่รายอื่นเผยแพร่ข้อมูลลักษณะนี้

  Maxvalu, Family Mart, Fooland, และ Villa Market ทำาคะแนนได้ค่อนข้างต่ำาในทุก
ด้าน มาตรการเดียวที่ธุรกิจดังกล่าวใช้ คือ การงดแจกถุงพลาสติกแก่ลูกค้าตามที่ได้ร่วมลงนามใน MoU  
กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ซึ่งนับเป็นการดำาเนินการที่เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับ
ปริมาณรวมของพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิงท่ีธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ท้ังหลายผลิตขึ้น นอกจากนี้ยังสะท้อน 
ให้เห็นว่าธุรกิจดังกล่าวยังขาดความมุ่งมั่นในการจัดการปัญหาอย่างจริงจัง

 Family Mart, Villa Market, Foodland และ CJ Supermarket  
คือ ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ท่ี ได้คะแนนด้านนวัตกรรมและการริเริ่ม 0% 
เ น่ืองจากไม่พบนวัตกรรมใดที่ เสนอทางเลือกแทนการใช้พลาสติก 
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแก่ผู้บริโภค

 Tops, 7-Eleven, Gourmet Market, Big C, Family Mart, Food-
land, Villa Market, Maxvalu และ CJ Supermarket ต่างไม่สามารถ 
เรียกคืนบรรจุภัณฑ์พลาสติกกลับจากผู้บริโภคได้ เนื่องจากไม่มีการเสนอ
ทางเลือกเพื่อให้ลูกค้านำาบรรจุภัณฑ์มาคืนที่ต้นทาง

	 จากการประเมินท้ังหมด CJ Supermarket คือธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ที่ทำาคะแนนต่่ำาท่ีสุดในทุกด้าน ท้ังไม่มีการให้คำาม่ันท่ีชัดเจนต่อสาธารณะ	 
และขาดความมุ่งมั่นและนวัตกรรมในการลดพลาสติก ซึ่งเป็นท่ีน่ากังวล
มากเพราะนั่นแสดงถึงความเพิกเฉยของบริษัทและไม่สนใจท่ีจะมีบทบาท 
ในการต่อกรกับวิกฤตมลพิษพลาสติกที่เรากำาลังเผชิญอยู่
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 ตารางที่ 2 คะแนนการจัดการพลาสติก 
 ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยปี 2563 29



 โปรไฟล ์
 ธุรกิจค้�ปลีกสมัยใหม่



สำานักงานใหญ่: บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ธุรกิจภายใต้การบริหาร: 2,100 สาขา (ไฮเปอร์มาร์เก็ต และ Lotus’s Go Fresh) 

ประวัติโดยย่อ: 
 Lotus’s (ชื่อเดิม Lotus Supercenter) ก่อตั้งในปี 2537 ภายใต้การบริหารของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริ  
บิวชั่น ซิสเทม จำากัด แห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในปี 2541 ธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม Tesco ธุรกิจค้าปลีกชั้นนำาแห่ง 
สหราชอาณาจักร ได้เข้าควบรวมกิจการ Lotus โดยใช้ชื่อห้างค้าปลีก Tesco Lotus ประเทศไทยในปี 
2563 Tesco Lotus ได้กลับมาอยู่ในมือเครือเจริญโภคภัณฑ์อีกครั้ง หลังจากเอาชนะการประมูลสำาหรับดีล 
มูลค่า 10,576 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 338,445 ล้านบาท33 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มูลนิธิ
เพื่อผู้บริโภค สมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้ค้ารายย่อย ร่วมกับ 37 องค์กร
ผู้บริโภคและผู้บริโภคทั่วประเทศ เป็นโจทก์ฟ้องคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (กขค.) และสำานักงาน 
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ต่อศาลปกครอง กรณีมีมติอนุญาตการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี. รีเทล 
ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด และบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำากัด เนื่องจากเป็นการกระทำาที่อาจขัดต่อ
กฎหมาย และเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มธุรกิจมีอำานาจเหนือตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 83.97%34 

รายได้ประจำาปี  2563 เท่ากับ 187,958,622,617 บาท35
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ภาพรวมการจัดการ:
 แม้ว่า Lotus’s ได้คะแนนเป็นอันดับต้นในการประเมินครั้งน้ี แต่ Lotus’s ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ท่ี  

ต้องปรับปรุง

 เพื่อ เป็นการยกระดับการจัดการมลพิษพลาสติกของห้างค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทย  

และ การสร้างบรรทัดฐานใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงการดำาเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสิทธิ 

ของผู้บริโภค Lotus’s จะต้องออกมาตรการและลงมือปฏิบัติเพิ่มขึ้นอีกมาก อาทิ การมุ่งเน้นไปที่ระบบใช้ซ้ำา 

และระบบเติมสินค้า เช่น ในแผนกอาหารที่ใช้การชั่งน้ำาหนัก อาหารแห้ง หรือกาแฟ เป็นต้น เพื่อลดมลพิษ

พลาสติกที่ต้นเหตุ ที่สำาคัญ โลตัสควรดำาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อจัดให้มีกลไกการเผยแพร่ข้อมูลรอยเท้า

พลาสติกของห้าง ฯ สู่สาธารณะ  หาก Lotus’s ต้องการจะเป็นผู้นำาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยท่ี 

โดดเด่นที่สุดซึ่งสามารถเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่ออนาคตที่ปราศจากมลพิษพลาสติก

ได้อย่างแท้จริง

ด้านนโยบาย: 
 Lotus’s ได้ยกเลิกการจำาหน่ายโฟมในห้าง36 และยกเลิกการแจกหลอดในคาเฟ่ในเครือเมื่อปี 2562 

อีกทั้ง Lotus’s ได้ให้คำามั่นที่จะดำาเนินกิจการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การ

สหประชาชาติ (UN)  ทั้งการยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน รวมถึงให้ความสำาคัญ

กับวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น กระดาษ พลาสติก PET, PP, PE เป็นต้น ทั้งนี้ กรีนพีซต้องการเสนอให้  

Lotus’s กำาหนดเป้าหมายที่มีกรอบเวลาชัดเจนเพื่อเพ่ิมสัดส่วนบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำาได้ และลดสัดส่วน

บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ โดยมีเป้าหมายยุติการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมด

ด้านการลดพลาสติก:
 เป็นจุดเริ่มต้นที่สำาคัญที่ Lotus’s เริ่มลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และมีการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์

พลาสติกทั้งจากการดำาเนินกิจการหน้าบ้านและหลังบ้านของบริษัท เช่น โครงการ “Bring Your Own”  

ของ   Lotus’s  ทีร่ณรงค์ให้ลูกคา้นำาภาชนะมาซือ้อาหารในแผนกอาหารสด พนักงานจะคดิราคาตามน้ำาหนักสินคา้ 

โดยตัดน้ำาหนักบรรจุภัณฑ์ออกก่อนชั่ง ช่วยลดการใช้พลาสติกที่ไม่จำาเป็นลง อย่างไรก็ตาม  Lotus’s จำาเป็นต้อง 

พัฒนารูปแบบการจัดการพลาสติกให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดพลาสติกจำานวนมากท่ีเกิดจากการดำาเนิน

กิจการของบริษัท ยุติการใช้วัสดุประเภทใช้แล้วทิ้งอื่น ๆ นอกเหนือจากโฟมและหลอดพลาสติกเพื่อลดการใช้

ทรัพยากรให้ได้มากที่สุด ในปี 2563 ยังไม่พบมาตรการจาก Lotus’s ที่ให้ความสำาคัญกับการเปลี่ยนไปสู่ระบบ

ใช้ซ้ำาและระบบเติมสินค้าซึ่งเป็นวิธีจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ดีที่สุด

32



ด้านนวัตกรรมและการริเริ่ม: 
 การจัดการด้านความย่ังยืนของ Lotus’s จะมุ่งเน้นไปท่ีการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ

รี ไซ เคิล ได้ เป็นหลัก Lotus ’s เ ป็น ห้าง ท่ี มีบทบาทการ เก็บรวบรวมพลาสติกหลากหลายชนิด  

เช่น ขวดน้ำาPET หลอดพลาสติก กล่องนม/น้ำาผลไม้ รวมถึงพลาสติกจากบริการจัดส่งอาหาร  

โดยได้ส่งต่อพลาสติกเหล่าน้ีไปสู่ระบบจัดการทั้งรี ไซเคิลและอัปไซเคิลต่อไป แต่เน่ืองจากวัสดุหลายชนิด 

ที่ Lotus’s เก็บรวบรวมนั้นไม่สามารถนำาไปรีไซเคิลได้ วิธีการดังกล่าวจึงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

เท่าท่ีควร ในอีกมุมหน่ึง โครงการริเริ่มเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่าซัพพลายเออร์หรือห้างร้านมีศักยภาพพอที่

จะเก็บรวบรวมพลาสติกท่ีขายไปกลับคืน ซึ่งเป็นขั้นตอนสำาคัญในระบบใช้ซ้ำาและระบบเติมสินค้า ดังนั้น  

เพ่ือให้เกิดวงจรการจัดการบรรจุภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม Lotus’s จึงควร

เพิ่มระบบมัดจำาบรรจุภัณฑ์ท่ีลูกค้าสามารถนำาบรรจุภัณฑ์มาคืนท่ีจุดรับคืนเพื่อให้ร้านค้านำาไปทำาความ

สะอาดฆ่าเชื้อแล้วนำากลับมาใช้ซ้ำ า ร้านค้าก็จะคืนค่ามัดจำาบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าชำาระไว้เม่ือตอนซื้อสินค้า 

ด้านความโปร่งใส: 
 Lotus’s มีคะแนนด้านความโปร่งใสสูงสุด จากการประเมินทั้งหมด 4 ประเด็นที่กล่าวมา ด้วยคะแนน 

38.7% ซ่ึงเป็นคะแนนท่ีสูงกว่าห้างค้าปลีกสมัยใหม่ชั้นนำาอื่น ๆ ในประเทศไทยเน่ืองจากมีการเก็บข้อมูล 

รอยเท้าพลาสติกของห้างไว้ค่อนข้างละเอียด แต่คะแนนท่ีได้ก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (40%) เน่ืองจาก

ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะแม้ว่าจะมีข้อมูลบางชิ้นที่ Lotus’s เปิดเผยต่อกรีนพีซได้เมื่อทำาเรื่อง

ขอข้อมูลอย่างเป็นทางการ แต่สิ่งที่จะช่วยให้คะแนนด้านความโปร่งใสของ Lotus’s ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

คือการเก็บข้อมูลให้มีความละเอียดมากขึ้น เช่น เก็บข้อมูลแบบแยกประเภทห้างในเครือ (ไฮเปอร์มาร์เก็ต,  

Lotus’s Go Fresh) แล้วนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ตามประเภทร้านค้าท่ีจำาแนกและข้อมูลภาพรวมของบริษัท  

และสิ่งที่สำาคัญที่สุดคือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ

(หมายเหตุ : เทสโก้ โลตัส รีแบรนด์ใหม่ สู่ “โลตัส ” (Lotus’s) ในช่วงเวลาที่กรีนพีซ ประเทศไทย  
ทำาการสำารวจและประเมินธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563-เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
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สำานักงานใหญ่: สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ธุรกิจภายใต้การบริหาร: 137 สาขา ในประเทศไทย และ 7 สาขาในต่างประเทศ37

ประวัติโดยย่อ: 
 บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2531 เพื่อประกอบธุรกิจศูนย์จำาหน่ายสินค้า 
แบบส่งในระบบสมาชิก ภายใต้ชื่อ “Makro” ซึ่งนับเป็นห้างแห่งแรกในประเทศไทยที่งดให้บริการถุงพลาสติก 
แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ สุด คือ บริษัท สยามแม็คโครโฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำากัด (55.01%)  
และบริษัท ซีพีออลล์ จำากัด (มหาชน) (38.07%)38 

ร�ยได้ประจำ�ปี 2563 เท่�กับ 218,774,404,202 บ�ท39

ภาพรวมการจัดการ:
 Makro ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 2 ในการประเมินการจัดการพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจากกรี

นพีซ โดยมีคะแนน 3 ใน 4 ด้านของการประเมินเป็นอันดับ 2 (ด้านการลดพลาสติก, ด้านนวัตกรรมและการ

ริเริ่ม, ด้านความโปร่งใส) แต่สำาหรับด้านนโยบายนั้น คะแนนของ Makro อยู่ในอันดับที่ 4 ของการประเมิน 

ในฐานะท่ีเป็นห้างค้าส่งท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในประเทศไทยและเป็นท่ีพึ่งพาสำาคัญของร้านค้าปลีกส่วนใหญ่  

นั่นหมายความว่า Makro มีศักยภาพที่โดดเด่นอย่างยิ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมค้าปลีก

ในประเทศไทยไปสู่การดำาเนินกิจการอย่างยั่งยืน
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ด้านนโยบาย: 
 Makro มีคะแนนด้านนโยบายเพียง 19.6% เท่านั้น ซึ่งน้อยกว่า Tops และ 7-Elevevn ซึ่งมีคะแนน
ที่ 20.7% และ 22.8% ตามลำาดับ Makro เป็นห้างที่ไม่แจกถุงพลาสติกให้แก่ลูกค้ามานานกว่า 30 ปี  
แล้ว ตั้งแต่เปิดตัวห้างในประเทศไทย แต่ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีมาตรการอื่นใดเพิ่มเติมมากเท่า 
ที่ควร โดยในปี 2562 Makro ได้งดจำาหน่ายภาชนะโฟม และหันมาจำาหน่ายภาชนะจากชานอ้อยแทน แต่โดยรวม
แล้วนโยบายของ Makro ก็ยังตามหลังห้างอื่น ๆ ในโลกอยู่มาก Makro ต้องมีแผนการจัดการพลาสติกและ
นโยบายเชิงปฏิรูป และนำาไปปฏิบัติในทุกสาขาและตลอดห่วงโซ่อุปทานของ Makro ให้ได้ 

ด้านการลดพลาสติก:
 ส่ิงที่ น่าช่ืนชมคือการใช้ถาดพลาสติกแบบใช้ซ้ำาในกระบวนการจัดการหลังบ้านของ Makro   
ถึงกระนั้น ก็ยังมีการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอยู่ทั่วไปภายในห้าง แม้ว่า Makro จะเป็นห้างค้าส่งก็ตาม 
เช่น ในแผนกผักและผลไม้ก็มักมีการบรรจุหรือห่อหุ้มสินค้าด้วยพลาสติก การที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำาในการลด
พลาสติก Makro ควรตั้งเป้าหมายและข้อกำาหนดที่ชัดเจน เพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งทั้งในการ
จัดจำาหน่ายที่ห้างและครอบคลุมถึงการจัดจำาหน่ายแบบออนไลน์ด้วย

ด้านนวัตกรรมและการริเริ่ม: 
 Makro มีโครงการรวบรวมพลาสติก PET เพื่อนำาไปผลิตจีวรพระ40 อย่างไรก็ตาม  Makro ควรต้อง 
มี โครงการริ เริ่ ม อ่ืนๆ เพิ่ มขึ้ น เพื่ อ มุ่ งจัดการมลพิษพลาสติกและการผลิตพลาสติก ท่ี ไ ม่ ย่ั งยืน 
ที่ต้นทางให้ได้ ไม่ใช่เพียงการรีไซเคิลวัสดุบางชนิดเท่านั้น นอกจากนี้ Makro เป็นบริษัทในเครือเจริญ
โภคภัณฑ์อันมีเป้าหมายให้องค์กรเป็นองค์กรปลอดขยะภายในปี 257341 ดังนั้น Makro จึงต้องเลือกใช้วิธี
จัดการปัญหาท่ีมุ่งไปสู่ระบบใช้ซ้ำาและระบบเติมสินค้ามากย่ิงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับคำามั่นจากบริษัทแม่ 

ด้านความโปร่งใส: 
 Makro จัดทำารายงานความยั่งยืนประจำาปี แต่ไม่ระบุถึงรอยเท้าพลาสติก ทางกรีนพีซรับทราบว่ามีการ
จัดเก็บข้อมูล แต่ไม่การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณะ จึงเห็นว่า Makro ควรจัดทำารายงานข้อมูลรอยเท้า
พลาสติกและข้อมูลเส้นทางการลดการพึ่งพาพลาสติกแบบใช้แล้วท้ิงขององค์กรอย่างสม่ำาเสมอ และเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณะ ส่ิงน้ีจะเป็นหมุดหมายสำาคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันของบริษัทในการจัดการ
มลพิษพลาสติก

ข้อมูลเพิ่มเติม: 
 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน) ได้ออกนโยบายสิ่งแวดล้อม และกลยุทธ์
ในการดำาเนินกิจการ โดยรายละเอียดส่วนหนึ่งระบุถึง”กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน” ซึ่งมีเป้าหมายครอบคลุมการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ การจัดทำาแผนงานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ การสื่อสาร
เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินกิจการ การสร้างความร่วมผู้กับคู่ค้าที่มีศักยภาพรวม
ถึงภาคส่วนอื่น ๆ และการเปิดเผยผลการดำาเนินงานด้านบรรจุภัณฑ์ต่อสาธารณะในรายงานประจำาปี42
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สำานักงานใหญ่: ปากเกร็ด นนทบุรี

ธุรกิจภายใต้การบริหาร: 
Tops Market 119 สาขา Tops Superstore 8 สาขา และ Tops Daily 95 สาขา43

ประวัติโดยย่อ: 
 Tops ก่อตั้งเมื่อปี 2539 และดำาเนินงานภายใต้ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำากัด44 มีร้านค้าทั้งภายใน
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและในรูปแบบสแตนด์อโลน แบรนด์ภายใต้ Tops คือ My Choice, My Choice Thai, 
Tops, Smart-R และ Love the Value45 

ร�ยได้ประจำ�ปี 2563 เท่�กับ 40,315,309,623 บ�ท46

ภาพรวมการจัดการ:
 Tops ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 3 ซึ่งสูงกว่า 7-Eleven เน่ืองจากให้ความสำาคัญกับระบบใช้ซ้ำา 

และระบบเติมสินค้าอย่างชัดเจน อีกทั้งยังส่งเสริมให้ลูกค้าหันมาปรับรูปแบบการใช้ชีวิตให้ปลอดขยะกัน 

มากขึ้น และถึงแม้ว่าจะยังมีการจัดจำาหน่ายสินค้าโดยระบบเติมสินค้าเพียงไม่กี่รายการ แต่ก็นับว่าเป็นก้าวแรก 

ท่ีสำาคญัของความเปน็ผู้นำาแห่งระบบใชซ้้ำาและระบบเติมสินคา้ในหมู่ธรุกิจคา้ปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทย กรนีพซี 

เห็นว่า Tops ควรต่อยอดนโยบายแบบเดียวกันไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หรือทุกผลิตภัณฑ์ และในขณะเดียวกัน 

ควรเพิ่มความโปร่งใสและติดตามการเปลี่ยนแปลงของการดำาเนินกิจการของบริษัทอย่างละเอียด

ไม่ตอบกลับแบบสำ�รวจ*

* กรีนพีซ ประเทศไทย ใช้วิธีสืบค้นข้อมูลในสื่อสาธารณะที่สามารถสืบค้นได้ประกอบการประเมิน  
เช่น ข้อมูลจากเว็บไซต์ รายงานประจำาปีของบริษัท หรือข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
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ด้านนโยบาย: 
 Tops มีคะแนนในด้านนี้ 20.7% จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของการประเมิน เนื่องจากมีนโยบายนำาร่องเพื่อ
ลดการใช้พลาสติกด้วยการสร้างมาตรฐานซึ่งนำาไปปฏิบัติได้จริงในการกำาหนดทิศทางและติดตามตรวจสอบ
ซัพพลายเออร์ให้เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และหันมาเลือกใช้วัสดุอย่างไม้ไผ่47 หรือกระดาษแทน48

ด้านการลดพลาสติก:
 Tops ให้คำามั่นต่อสาธารณะในการงดแจกถุงพลาสติกและโฟม เพื่อให้สอดคล้องกับ MoU  
ท่ีไดร้ว่มลงนามกับกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม49 อกีท้ังยังได้รว่มมอืกับซพัพลายเออร์ท้ังสินคา้ 
ตราห้างและยี่ห้ออื่น ๆ ในการหันไปเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการใช้พลาสติก50 และใช้ใบตอง 
ในการห่อสินค้าบางประเภทแทนการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ด้านนวัตกรรมและการริเริ่ม: 
 Tops เริ่มแนะนำาลูกค้าให้รู้จักกับระบบเติมสินค้าในปี 2563 แทนคำาม่ันว่าจะลดรอยเท้าพลาสติก 
ของห้างลง51 ระบบดังกล่าวคือระบบท่ีลูกค้าสามารถนำาภาชนะมาซื้อแชมพูหรือผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด 
ประเภทต่าง ๆ ได้ตามปริมาณที่ต้องการ อีกทั้ ง ยังมีการโปรโมทสินค้า ท่ี เ ป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 
และผลิตภัณฑ์ใช้ซ้ำาเป็นพิเศษ เช่น หลอดพกพาแบบใช้ซ้ำาและแปรงสีฟันไม้ไผ่ เป็นต้น

ด้านความโปร่งใส: 
 Tops มีคะแนนเพียง 14.5% ซึ่งจัดเป็นอันดับที่ 4 ของรายงาน และเป็นคะแนนที่ห่างจากอันดับ
แรกค่อนข้างมาก แม้จะพบข้อมูลเก่ียวกับการสร้างความตระหนักต่อสาธารณะในประเด็นพลาสติก 
แบบใช้ครั้งเดียวท้ิง แต่ไม่พบข้อมูลท่ีมีรายละเอียดชัดเจนเก่ียวกับรอยเท้าพลาสติกของห้างหรือแม้แต่ 
ข้อมูลเฉพาะของสินค้าตราห้าง และข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายในการลดพลาสติก แผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ หรือคำาม่ันใด ๆ ในการจัดการปัญหาพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
จาก Tops เลย

ข้อมูลเพิ่มเติม: 
 รายงานความยั่งยืนฉบับแรกของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล จำากัด ประจำาปี 2563 ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Tops   
ประจำาปี 2563 ระบุถึงความมุ่งมั่นในการเก็บข้อมูลรอยเท้าพลาสติกของบริษัทเพื่อลดและยุติการใช้พลาสติก 
ที่จัดการได้ยาก ภายใต้กรอบการทำางานเชิงนโยบาย Journey to Zero52
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สำานักงานใหญ่: บางรัก กรุงเทพมหานคร

สาขา: 12,432 สาขา53

ประวัติโดยย่อ: 
 7-Eleven ก่อตั้งในปี 2531 โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ผู้ได้รับสิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้าจาก 
บริษัท 7-Eleven, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการเปิดร้านและดำาเนินกิจการร้าน 7-Eleven ในประเทศไทย
แต่เพียงผู้เดียว 7-Eleven เป็นร้านสะดวกซื้อท่ีมีจำานวนสาขามากที่สุดในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน  
โดยมีมากกว่า 12,000 สาขาทั่วประเทศ  

ร�ยได้ประจำ�ปี  2563 เท่�กับ 321,761,637,317 บ�ท54

ภาพรวมการจัดการ:
 7-Eleven มีนโยบายออกมามากมายพร้อมกับคำาม่ันในการจัดการพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

อยา่งไรก็ดี การผลกัดันนโยบายเหลา่นัน้ไปสูก่ารปฏิบตัจิริงยงัไมม่ปีระสิทธิภาพเท่าทีค่วร มาตรการสว่นใหญ ่

ยังคงพึ่งพาการรีไซเคิลเป็นหลักมากกว่าเป็นการให้บริการระบบใช้ซ้ำาและระบบเติมสินค้าซึ่งเป็นการจัดการ

ปัญหาที่ยั่งยืนกว่า ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าคะแนนในด้านนโยบาย ของ 7-Eleven จะโดดเด่นกว่าธุรกิจค้าปลีกสมัย

ใหม่รายอื่น ๆ ในรายงาน แต่คะแนนในด้านนวัตกรรมและการริเริ่มของ 7-Eleven นั้นไม่มากนัก ทั้งที่ความ

เป็นจริงแล้ว ในฐานะที่เป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสาขามากที่สุดในประเทศ 7-Eleven มีศักยภาพในการสร้าง 

* กรีนพีซ ประเทศไทย ใช้วิธีสืบค้นข้อมูลในสื่อสาธารณะที่สามารถสืบค้นได้ประกอบการประเมิน  
เช่น ข้อมูลจากเว็บไซต์ รายงานประจำาปีของบริษัท หรือข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
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ผลสะเทือนเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมและความคิดของผู้บริโภคส่วนใหญ่ในประเทศไทยผ่านการนำาระบบใช้ซ้ำา

และระบบเติมสินค้ามาใช้ในทุกสาขา

ด้านนโยบาย: 
 7-Eleven มีคะแนนเป็นอันดับที่ 2 ในรายงาน ด้วยคะแนน 22.8% โดย 7-Elelven ให้คำามั่น 
ท่ีจะยุติการแจกถุงพลาสติกแก่ลูกค้าตาม MoU ที่ลงนามร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม ยกเว้นกรณีท่ีสินค้าเป็นอาหารอุ่นร้อนและผลไม้55 แต่ถึงอย่างน้ันก็มีรายงานว่ายังมีการ 
แจกถุงพลาสติกให้แก่ลูกค้าอยู่ในหลายสาขา56 ในการจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับ MoU ของกระทรวงฯ  
และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามคำามั่นของบริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) เพื่อก้าวไปสู่การเป็นกลางทาง
คาร์บอน (carbon neutral) และยุติการใช้พลาสติกที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในสินค้าตราห้างทั้งหมด57 
7-Eleven จะต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการหาวิธีจัดการปัญหาที่ยั่งยืนสำาหรับสินค้าประเภทอาหารอุ่นร้อน
ให้ได้ และเพื่อปรับปรุงคะแนนในด้านนี้ให้ดียิ่งขึ้น 7-Eleven ต้องยกเลิกการแจกถุงพลาสติกแก่ลูกค้าในทุกสาขา 
และต่อยอดไปสู่การใช้มาตรการอ่ืน ๆ ในการจัดการรอยเท้าพลาสติกท้ังหมดท่ีสร้างขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 บริษัท ซี.พี. ออลล์ ได้มีการออกแผนนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนปี 2564-257358 ซึ่งประกอบไปด้วยดัชนีชี้วัดผลงานจำานวน 183 ข้อ และหนึ่งในนั้นระบุว่าภายในปี 2573 
พลาสติกทั้งหมดที่ใช้ในสินค้าตราห้างจะต้องใช้ซ้ำาได้ หรือสามารถรีไซเคิลได้ หรือย่อยสลายได้ อย่างไรก็ตาม 
ยังไม่มีการระบุชัดเจนว่าเป้าหมายดังกล่าวจะส่งผลต่อการใช้พลาสติกใน 7-Eleven อย่างไรบ้าง

ด้านการลดพลาสติก:
 7-Eleven มีคะแนนในด้านนี้ไม่มากนัก เนื่องจาก 7-Eleven ยังให้ความสำาคัญกับการสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้บริโภคนำาบรรจุภัณฑ์มาคืนที่ร้าน เช่น โครงการรวบรวมกล่องนมและน้ำาผลไม้ หรือการเปลี่ยนจากวัสดุ
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่ง เช่น โครงการ 7 Go Green 24/759 เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนจาก
แก้วพลาสติกไปเป็นวัสดุแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่จัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน หากแต่เป็น
เพียงการขยับไปสู่ปัญหาใหม่ในการจัดการขยะ อีกทั้งยังสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภคอีกด้วย นอกจาก
นี้ 7-Eleven ยังได้ทำาโครงการ 7 Go Green 24/7 ใน 874 สาขาเท่านั้น60  ซึ่งนับเป็นเพียง 7% ของจำานวน
สาขาทั้งหมด 7-Eleven ต้องมีการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการ
เสาะหาวัตถุดิบไปจนถึงการกำาจัดขยะ ทั้งในสินค้าตราห้างและตราอื่น ๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน นโยบายต่าง ๆ  
ที่ออกมาจะต้องมีการบังคับใช้ในทุกสาขา ไม่ใช่เพียงบางสาขาเท่านั้น พบข้อมูลว่า 7-Eleven ไต้หวันได้ประกาศ
ยุติการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งภายในปี 259361 ซึ่งนับเป็นเครือร้านสะดวกซื้อแห่งแรกในทวีปเอเชียท่ี
ประกาศคำามั่นนี้ต่อสาธารณะ  แม้จะเป็นเป้าหมายระยะยาว แต่การประกาศครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นว่าธุรกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่มีพลังมากพอที่จะจัดการลดขยะพลาสติก เช่น ภาชนะเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์อาหาร และขยะจาก
บริการจัดส่ง เป็นต้น และแม้ว่า 7-Eleven ประเทศไทยจะบริหารงานโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ แต่กรีนพีซเล็งเห็น
ว่าทางบริษัทควรตามรอยคำามั่นของ 7-Eleven ในภูมิภาคอื่น ๆ และปกป้องสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยภายใต้
แบรนด์ 7-Eleven เช่นเดียวกัน
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ด้านนวัตกรรมและการริเริ่ม: 
 7-Eleven มีคะแนนในด้านนี้น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของรายงาน นั่นคือ 9.2% เท่านั้น โครงการริเริ่ม
ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างแรงจูงใจในการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์พลาสติก เช่น โครงการรับคืนกล่องนม 
และโครงการบล็อกปูถนนจากพลาสติกรีไซเคิล (7 Go Green Recycled Plastic Road)62 เป็นต้น ไม่พบ 
โครงการริ เริ่ ม เพื่อสร้างทางเ ลือกแทนการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้ ง เดียว ท้ิงจาก 7-Eleven เลย  
อีกทั้ง 7-Eleven ก็ยังไม่มีการนำาระบบใช้ซ้ำาและระบบเติมสินค้ามาใช้ในร้าน แม้จะมีตู้กดเครื่องดื่มแบบบริการ
ตนเองซึ่งเหมาะแก่การเริ่มใช้ระบบเติมสินค้าติดตั้งอยู่ในร้านแล้วก็ตาม

ด้านความโปร่งใส: 
 7-Eleven ได้เผยแพร่ข้อมูลในรายงานความย่ังยืนของบริษัท ซี.พี. ออลล์ ประจำาปี 256263 
โดยระบุรอยเท้าพลาสติกของร้านเป็นค่าน้ำาหนักของพลาสติก และได้ ให้คำาม่ันต่อสาธารณะว่าจะยุติ
การใช้พลาสติก PVC ผลิตสินค้าตราห้างในปี 2563 และมีการเรียกร้องต่อซัพพลายเออร์ ให้ยุติการใช้
พลาสติก PVC อีกด้วย มาตรการเหล่านี้ทำาให้ 7-Eleven มีคะแนน 19.4% มากกว่า Tops ที่มีคะแนน 
ด้านความโปร่งใส 14.5%
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สำานักงานใหญ่: ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

สาขา: 610 สาขา64

ประวัติโดยย่อ: 
 CP Freshmart คือ เครือร้านสะดวกซื้อของไทย ก่อตั้งในปี 2547 โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จำากัด (มหาชน) ในนาม “CPF Mart” จากนั้นได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ CP Freshmart ในปี 2549 พร้อมเพิ่มความ
หลากหลายของสินค้า ปรับจากการจำาหน่ายวัตถุดิบเน้ือสัตว์มาเป็น “ห้องครัวชุมชน” ที่มีการจำาหน่ายอาหาร
พร้อมทานด้วย จากนั้นในปี 2563 บริษัทได้เพิ่มโมเดลธุรกิจใหม่ชื่อว่า “CP Fresh”  ที่มีการขยายขนาดของ
พื้นที่ให้บริการบนพื้นที่ 500 ตารางเมตร และนำาเสนอสินค้าอาหารที่หลากหลายจากเกษตรกรรายย่อย65

ร�ยได้ประจำ�ปี 2563 เท่�กับ 40,539,401,000 บ�ท66

ภาพรวมการจัดการ:
 CP Freshmart ถูกจัดอยู่อันดับที่ 5 ในรายงานฉบับนี้ เนื่องจาก CP Freshmart มีการติดตามตรวจ

สอบรอยเท้าพลาสติกของห้าง และมีมาตรการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในหลายส่วนงาน รวมไปถึงการ

ดำาเนินงานหลังบ้าน อย่างไรก็ตามในการดำาเนินงานหน้าบ้าน  CP Freshmart ยังคงมุ่งเน้นไปที่การจัดการขยะ

ที่เกิดขึ้นแล้วผ่านการรีไซเคิลมากกว่าการลดการสร้างขยะที่ไม่จำาเป็นเช่นเดียวกับบริษัทอื่น ๆ ในเครือเจริญ

โภคภัณฑ์ CP Freshmart ต้องมุ่งเน้นไปที่วิธีจัดการปัญหาที่สามารถลดการใช้พลาสติกและกระตุ้นให้เกิดการ

ใช้ซ้ำามากยิ่งขึ้น
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ด้านนโยบาย: 
 CP Freshmart ให้คำามั่นต่อสาธารณะไว้ว่าจะยุติการใช้พลาสติกที่ยากต่อการจัดการและไม่สามารถ
นำากลับมารีไซเคิลได้ภายในปี 2568 สำาหรับธุรกิจในประเทศไทย และภายในปี 2573 สำาหรับธุรกิจในต่างประเทศ 
โดยระบุว่าบรรจุภัณฑ์อาหารทั้งหมดจะต้องใช้ซ้ำาได้ หรือสามารถรีไซเคิลได้ หรือย่อยสลายได้เท่านั้น67 ซึ่งนับว่า
เป็นคำามั่นที่ดี แต่ยังไม่ชัดเจนว่าคำามั่นดังกล่าวจะนำาไปสู่การลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือเป็นเพียงการ
เปลี่ยนจากวัสดุแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่งเท่านั้น

ด้านการลดพลาสติก:
 CP Freshmart ได้เริ่มลดพลาสติกในการดำาเนินงานหลังบ้านในแผนกปศุสัตว์ ด้วยการใช้ระบบ “Bulk 
feed tank” แทนถุงอาหารสัตว์ที่ผลิตจากพลาสติก และใช้ “Q-pass tanks” ในการขนส่งลูกกุ้งแทนการใช้ 
ถุงพลาสติก68 นอกจากนี้ยังงดแจกถุงพลาสติกตาม MoU ที่ได้ลงนามร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ท้ังในระบบจำาหน่ายสินค้าหน้าร้านและออนไลน์ อีกท้ังมีการร่วมมือกับโครงการ “วน”  
ในการตั้งจุดรับคืนบรรจุภัณฑ์พลาสติกตามสาขาต่าง ๆ เพื่อนำาไปรีไซเคิลกับ “วน” แต่ในการดำาเนินงาน
หน้าบ้าน CP Freshmart ก็ยังคงมุ่งเน้นไปที่การเรียกคืนบรรจุภัณฑ์และการรีไซเคิลเช่นเดียวกับบริษัทอื่น ๆ  
ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และโครงการริเริ่มบางโครงการของ CP Freshmart อาจสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภค
เกี่ยวกับวัสดุทางเลือกของพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง การเลือกใช้พลาสติกชีวภาพประเภทต่าง ๆ ต้องการ 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะในการย่อยสลายซึ่งหาได้ยากในธรรมชาติ นั่นหมายความว่าจะต้องมีระบบรีไซเคิลวัสดุ
ชนิดนี้โดยเฉพาะ ไม่สามารถรีไซเคิลรวมกับพลาสติกรีไซเคิลทั่วไปได้69 นอกจากนี้ เนื่องด้วยสินค้าส่วนใหญ่
ของ CP Freshmart เป็นประเภทอาหาร CP Freshmart จึงควรให้ความสำาคัญกับระบบเติมสินค้าที่เน้นให้
ลูกค้านำาภาชนะมาซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เอง และกำาหนดเป้าหมายในการยุติการห่อสินค้าแบบแยกชิ้น (individ-
ually-packaged) ทั้งหมด

ด้านนวัตกรรมและการริเริ่ม: 
 CP Freshmart มีคะแนนในด้านนี้ 12.3% ซึ่งมากเป็นอันดับ 3 ของรายงาน โดย CP Freshmart  
มีโครงการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้านำาบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีสามารถรีไซเคิลได้มาคืนท่ีร้านเพื่อแลกกับไข่ไก่ 
ช่วยเพิ่มอัตราการรีไซเคิลพลาสติกในประเทศไทย โดยพลาสติกที่รับคืนได้แก่ ขวดเครื่องดื่มที่ผลิตจาก PET  
และ HDPE และกระป๋องอลูมิเนียม70 แม้ว่าการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์จะเป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งที่ CP Freshmart  
ควรให้ความสำาคัญมากกว่า คือการริเริ่มระบบการจัดเก็บและขนส่งสินค้าแบบไร้บรรจุภัณฑ์ และรณรงค์ 
ให้ลูกค้านำาภาชนะแบบใช้ซ้ำามาซื้อสินค้าโดยไม่สร้างขยะบรรจุภัณฑ์

ด้านความโปร่งใส: 
 CP Freshmart เผยแพร่ข้อมูลรอยเท้าพลาสติกจากสินค้าตราห้างประเภทอาหารโดยแสดงเป็น 
ค่าน้ำาหนักของพลาสติกในรายงานประจำาปี และให้คำามั่นต่อสาธารณะในการยุติการใช้ถุงพลาสติกภายใน
ร้าน CP Freshmart71  มีการเก็บข้อมูลที่ดี แต่ยังขาดการรายงานข้อมูลความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายการลด
พลาสติกและข้อมูลอัตราการรีไซเคิลของบริษัท
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สำานักงานใหญ่: ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ธุรกิจภายใต้การบริหาร:
  Big C ในรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต 151 สาขา, Big C Market Big C Depot และ Big C Food Place  
61 สาขา Mini Big C (รวมสาขาแฟรนไชส์) 1,215 สาขา และร้านขายยาเพรียวฟาร์มาซี 144 สาขา72 

ประวัติโดยย่อ: 
 Big C เป็นหน่ึงในผู้ประกอบการค้าปลีกในรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  
ซึ่งดำาเนินการและบริหารภายใต้บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน) หรือ กลุ่มบีเจซี ธุรกิจภายใต้ Big C 
ประกอบด้วย Big C Supercenter, Big C Extra, Big C Market, Big C Food Place, Mini Big C, Big C- 
Depot และร้านขายยาเพรียวฟาร์มาซี73 

ร�ยได้ประจำ�ปี  2563 เท่�กับ 112,050,746,545 บ�ท74

ภาพรวมการจัดการ:
 Big C มีคะแนนรวมน้อยกว่าค่าเฉล่ียการประเมินในรายงานฉบับน้ี และมีคะแนนไม่ถึง 1 ใน 3 

ของ Lotus’s ที่ได้อันดับแรก Big C มีการจัดการพลาสติกในองค์กรค่อนข้างน้อย แม้แต่ตัวนโยบายหรือ 

โครงการริ เริ่มเพื่อลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิงก็ ไม่มีปรากฎมากนัก โครงการต่าง ๆ ท่ี Big C 

ทำาเพื่อลดการใช้พลาสติกล้วนแต่เป็นโครงการความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งส้ิน  

ยังไม่มีโครงการใดที่ริเริ่มโดย Big C เอง

* กรีนพีซ ประเทศไทย ใช้วิธีสืบค้นข้อมูลในสื่อสาธารณะที่สามารถสืบค้นได้ประกอบการประเมิน  
เช่น ข้อมูลจากเว็บไซต์ รายงานประจำาปีของบริษัท หรือข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
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ด้านนโยบาย: 
 นอกจากมาตรการลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งสอดคล้องกับ MoU ที่ร่วมลงนามกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ไม่พบว่า Big C มีแนวทางนโยบายที่มีรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับการ
ลดพลาสติกโดยสิ้นเชิง หรือการมุ่งไปสู่ระบบใช้ซ้ำาและระบบเติมสินค้าแต่อย่างใด ทำาให้ Big C มีคะแนนในด้านนี้
ไปเพียง 10.9% เท่านั้น

ด้านการลดพลาสติก:
 Big C ทำาโครงการ “Bag for Life” เพื่อรณรงค์ให้ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาพกถุงพลาสติกใช้ซ้ำา
ที่มีจำาหน่ายในห้างเพื่อซื้อสินค้าต่าง ๆ แทนการรับถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง75

ด้านนวัตกรรมและการริเริ่ม: 
 ขณะนี้ Big C อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เช่น แอปพลิเคชัน “C-Saleng” ที่จะช่วยให้ 
ผู้บริโภคสามารถนัดหมายผู้ประกอบการที่จะซื้อบรรจุภัณฑ์ ได้สะดวกยิ่งขึ้น76 และโครงการต้ังจุดรับกล่อง
เครื่องด่ืมท่ีสาขาต่าง ๆ ของห้าง อย่างไรก็ตาม การเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ไม่ใช่การจัดการพลาสติกท่ีต้นทาง 
ยังมีมาตรการอีกหลากหลายรูปแบบที่ Big C สามารถทำาเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นได้ Big C มีบริการจำาหน่ายสินค้า
ประเภทเนื้อสัตว์และผักผลไม้แบบไร้บรรจุภัณฑ์อยู่แล้ว จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการต่อยอดไปสู่การรณรงค์ให้
ลูกค้านำาภาชนะแบบใช้ซ้ำามาซื้อสินค้าในแผนกเหล่านี้แทนถุงพลาสติกบางที่ Big C จัดให้ และในขณะเดียวกัน 
Big C ก็สามารถขยายรูปแบบการจำาหน่ายสินค้าแบบไร้บรรจุภัณฑ์ไปยังสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทอื่นได้ 
หลากหลายขึ้นต่อไป

ด้านความโปร่งใส: 
 ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับรอยเท้าพลาสติกของ Big C หรือมาตรการในการลดบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็น
รูปธรรมในรายงานประจำาปี 2562 ของ Big C77
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สำานักงานใหญ่: ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สาขา: 1,100 สาขา78 

ประวัติโดยย่อ: 
 Family Mart เป็นเครือร้านสะดวกซื้อรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น โดยเปิดสาขาแรกในประเทศไทยเมื่อปี 
2536 ภายใต้การบริหารของบริษัท สยามแฟมิลี่มาร์ท จำากัด และในปี 2555 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น 
จำากัด (มหาชน) ร่วมลงทุนกับ Japan Family Mart Co., Ltd. (JFM) ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2563  
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้น Family Mart 100%79 

ร�ยได้ประจำ�ปี 2563 เท่�กับ 11,877,702,596 บ�ท80

ภาพรวมการจัดการ:
 Family Mart มีคะแนนค่อนข้างน้อยในด้านนโยบาย ด้านการลดพลาสติก และด้านความโปร่งใส  

แต่ที่น่าประหลาดใจที่สุดคือ Family Mart มีคะแนน 0.0% ในด้านนวัตกรรมและการริเริ่ม Family Mart ควร 

เผยแพร่นโยบายที่มีรายละเอียดชัดเจน และกำาหนดเป้าหมายพร้อมกรอบเวลาที่ชัดเจนในการลดพลาสติก และ

เริ่มนำาระบบใช้ซ้ำาและระบบเติมสินค้ามาใช้ อีกท้ังต้องมีการเผยแพร่รายงานประจำาปีเก่ียวกับรอยเท้าพลาสติก

ของบริษัทที่ละเอียดชัดเจน

* กรีนพีซ ประเทศไทย ใช้วิธีสืบค้นข้อมูลในสื่อสาธารณะที่สามารถสืบค้นได้ประกอบการประเมิน  
เช่น ข้อมูลจากเว็บไซต์ รายงานประจำาปีของบริษัท หรือข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
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ด้านนโยบาย: 
 แม้ว่า Family Mart ในต่างประเทศ เช่น Family Mart ไต้หวัน จะออกนโยบายที่เด็ดขาดเกี่ยวกับการลด
พลาสติก81 แต่ Family Mart ประเทศไทยยังไม่มีนโยบายใด ๆ ที่มีรายละเอียดชัดเจนซึ่งประกาศต่อสาธารณะ
เก่ียวกับการจัดการรอยเท้าพลาสติกของบริษัท มีเพียงมาตรการลดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง 
ตาม MoU ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 

ด้านการลดพลาสติก:
 เช่นเดียวกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ Family Mart มุ่งเน้นเพียงมาตรการงด
แจกถุงพลาสติก อีกทั้งยังพบมาตรการการจัดการในด้านอื่น ๆ ไม่มากนัก มีการสื่อสารกับสาธารณะและ
พนักงานขององค์กรเพื่อสร้างความตระหนักในการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง82 แต่การส่ือสารลักษณะน้ี
เพียงอย่างเดียว ดูจะเป็นการผลักภาระไปสู่ผู้บริโภคโดยที่บริษัทไม่ต้องดำาเนินการใด ๆ เพื่อลดการใช้พลาสติก 
หรือริเริ่มระบบใช้ซ้ำาเลย

ด้านนวัตกรรมและการริเริ่ม: 
 ไม่พบโครงการริเริ่มใด ๆ จาก Family Mart ที่ส่งเสริมทางเลือกเพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
ทิ้ง จึงทำาให้ Family Mart ไม่ได้รับคะแนนในด้านนี้ ทางบริษัทได้จัดโครงการเพื่อจัดการปัญหามลพิษพลาสติก
ในแหล่งท่องเท่ียวหลายแห่ง83 แต่โครงการดังกล่าวกลับไม่ได้นำาไปสู่การจัดการรอยเท้าพลาสติกของบริษัท 
แต่อย่างใด ในฐานะท่ีเป็นเครือร้านสะดวกซื้อ Family Mart มีศักยภาพท่ีจะนำาระบบใช้ซ้ำาและระบบเติมสินค้า 
มาใช้ ใน ลักษณะเ ดียวกันกับร้ านไร้บรรจุภัณฑ์หรือ re f i l l shops ท่ีกำ า ลัง เกิดขึ้ น ท่ัวกรุ ง เทพฯ 

และเมืองใหญ่ ๆ หลายแห่งได้่

ด้านความโปร่งใส: 
 Family Mart ไม่ได้ส่ือสารเกี่ยวกับนโยบายของห้างต่อสาธารณะมากนัก และข้อมูลส่วนใหญ่ 
ยังไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อให้ลูกค้าได้ติดตามตรวจสอบ (เช่น เผยแพร่บนเว็บไซต์ ในรายงานประจำาปี 
หรือตามสื่อต่าง ๆ เป็นต้น)

ข้อมูลเพิ่มเติม: 
 รายงานความยั่งยืนฉบับแรกของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล จำากัด ประจำาปี 2563 ซึ่งเป็นบริษัทแม ่
ของ Family  Mart  ระบุถงึความมุ่งมัน่ในการเกบ็ขอ้มูลรอยเท้าพลาสตกิของบรษัิทเพือ่ลดและยุติการใชพ้ลาสติก 
ที่จัดการได้ยาก ภายใต้กรอบการทำางานเชิงนโยบาย Journey to Zero84
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สำานักงานใหญ่: บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ธุรกิจภายใต้การบริหาร: Gourmet Market 15 สาขา85

ประวัติโดยย่อ: 
 Gourmet Market ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม  2540 ในศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม86 เป็นเครือซูเปอร์-
มาร์เก็ตระดับพรีเมียมแห่งแรกที่ดำาเนินการและบริหารภายใต้เดอะมอลล์กรุ๊ปซึ่งเป็นเครือธุรกิจค้าปลีก 
สมัยใหม่ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ Gourmet Market เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ทำารายได้มากที่สุดแห่งหนึ่ง 
แม้จะมีจำานวนสาขาเพียงไม่กี่สาขา เน้นจำาหน่ายสินค้าระดับพรีเมียมและสินค้านำาเข้า ซึ่งถือเป็นรายได้หลัก และ
ยังเป็นสิ่งที่ทำาให้ Gourmet Market โดดเด่นท่ามกลางซูเปอร์มาร์เก็ตอื่น ๆ ในประเทศไทย 

ร�ยได้ประจำ�ปี 2563 ของ เดอะมอลล์กรุ๊ป เท่�กับ 15,900,212,798 บ�ท87  
และร�ยได้ของ Gourmet Market คือ 1 ใน 3 ของร�ยได้ทั้งหมด คิดเป็นเงินร�ว 5 หมื่นล้�นบ�ท88

ภาพรวมการจัดการ:
 ในฐานะที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมี่ยมชั้นนำาของประเทศ Gourmet Market กลับไม่มีมาตรการ

เพื่อจัดการมลพิษพลาสติกเท่าไรนัก Gourmet Market มีคะแนนค่อนข้างน้อยในทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน

นวัตกรรมและการริเริ่มที่ได้รับคะแนนเพียง 1.5%

* กรีนพีซ ประเทศไทย ใช้วิธีสืบค้นข้อมูลในสื่อสาธารณะที่สามารถสืบค้นได้ประกอบการประเมิน  
เช่น ข้อมูลจากเว็บไซต์ รายงานประจำาปีของบริษัท หรือข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
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ด้านนโยบาย: 
 ไม่พบเป้าหมายหรือการให้คำามั่นที่มีกรอบเวลาชัดเจนจาก Gourmet Market ในการลดการพึ่งพา
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง มีเพียงมาตรการงดแจกถุงพลาสติกที่สอดคล้องกับ MoU ที่ร่วมลงนามกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 

ด้านการลดพลาสติก:
 Gourmet Market มีโครงการ “Bring Your Own Containers” ที่รณรงค์ให้ลูกค้านำาภาชนะมาใส่
อาหารเองเมื่อใช้บริการบริเวณศูนย์อาหารและบริการซื้อกลับ (take-home) ของห้าง89 ซึ่งแม้ว่าโครงการนี้จะ
ช่วยลดบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำาเป็นลงได้หากลูกค้าให้ความร่วมมือ แต่โครงการนี้ยังต้องการกลยุทธ์และการสร้าง
แรงจูงใจอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อรณรงค์ให้เกิดพฤติกรรมนี้อย่างแพร่หลาย แต่นอกจากโครงการนี้แล้วก็ไม่พบ
มาตรการที่มีนัยสำาคัญจาก Gourmet Market ในการลดรอยเท้าพลาสติกของบริษัทเลย

ด้านนวัตกรรมและการริเริ่ม: 
 ไม่พบโครงการริเริ่มที่มีนัยสำาคัญจาก Gourmet Market ทำาให้ Gourmet Market มีคะแนนด้านนี้
เพียง 1.5% Gourmet Market ต้องสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมระบบใช้ซ้ำาและระบบเติมสินค้าในทุกสาขาเพื่อ
ปรับปรุงคะแนนในด้านนี้ เป็นการรับผิดชอบต่อรอยเท้าพลาสติกของบริษัทแทนที่จะเป็นการผลักภาระไปสู่ผู้
บริโภคเพียงฝ่ายเดียว

ด้านความโปร่งใส: 
 ไม่พบการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับรอยเท้าพลาสติกของ Gourmet Market ในรายงานประจำาปี  
และไม่พบรายงานความยั่งยืนประจำาปีของ Gourmet Market

ข้อมูลเพิ่มเติม: 
 ในเดือนมีนาคม 2564 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำากัด ได้ประกาศการลงทุนหลักพันล้านเพื่อปรับปรุง

เดอะมอลล์ สาขาต่าง ๆ “เพื่อตอบสนองรูปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน” แต่ใน

แผนการปรับปรุงครั้งใหญ่นี้กลับไม่ได้เอ่ยถึงการจัดการมลพิษพลาสติก หรือความจำาเป็นในการปรับตัวเพื่อ

การดำาเนินงานที่ยั่งยืนมากขึ้นเลย90
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สำานักงานใหญ่: บางเขน กรุงเทพมหานคร

สาขา: 78 สาขา91

ประวัติโดยย่อ: 
 MaxValu เปิดให้บริการสาขาแรกในเดือนตุลาคม 2550 ภายใต้การบริหารของ บริษัท อิออน 
(ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Japanese conglomerate Aeon Company จำากัด  
สาขาส่วนใหญ่ของ MaxValu ตั้งอยู่บริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล เน้นจำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 
ในชีวิตประจำาวันที่คัดสรรมาเพื่อผู้บริโภค MaxValu supermarkets เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง92 

ร�ยได้ประจำ�ปี 2563 เท่�กับ 6,711,315,282 บ�ท93

ภาพรวมการจัดการ:
 MaxValu ไม่มีทั้งการกำาหนดเป้าหมายท่ีมีกรอบเวลาชัดเจน ในการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง 

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน อีกทั้งไม่มีนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของ MaxValu ในการจัดการมลพิษพลาสติกที่เผย

แพร่สู่สาธารณะ

* กรีนพีซ ประเทศไทย ใช้วิธีสืบค้นข้อมูลในสื่อสาธารณะที่สามารถสืบค้นได้ประกอบการประเมิน  
เช่น ข้อมูลจากเว็บไซต์ รายงานประจำาปีของบริษัท หรือข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
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ด้านนโยบาย: 
 ไม่พบว่า MaxValu มีนโยบายท่ีมีรายละเอียดชัดเจนเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือให้คำาม่ันในการลด 
รอยเท้าพลาสติกของห้าง มีเพียงการเผยแพร่ข้อมูลบนส่ือโซเชียลเพ่ือส่ือสารกับลูกค้าเก่ียวกับการปฏิเสธ 
ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยไม่มีมาตรการอะไรนอกเหนือจากนั้น

ด้านการลดพลาสติก:
 นอกเหนือจากการงดแจกถุงพลาสติกแก่ลูกค้าตาม MoU ท่ี ได้ร่วมลงนามไว้ กับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ยังไม่พบโครงการอื่นใดจาก MaxValu ที่มุ่งมั่นไปสู่การลดพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง แตกต่างจากบริษัท อิออน จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ผู้บริหารกิจการ MaxValu ทั่วโลก  
ผู้ได้ประกาศต่อสาธารณชนในปี 2562 เกี่ยวกับการร่วมมือกับ Loop store ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มจำาหน่ายสินค้า
ท่ีใช้ภาชนะแบบใช้ซ้ำาและกระเป๋าผ้าเป็นบรรจุภัณฑ์ของสินค้ายี่ห้อต่าง ๆ94 ซึ่งคงจะเป็นเรื่องดีหากมีการริเริ่ม
โครงการลักษณะเดียวกันนี้ใน MaxValu ประเทศไทยเพื่อจัดการมลพิษพลาสติก

ด้านนวัตกรรมและการริเริ่ม: 
 MaxValu ได้ร่วมมือกับโครงการ “วน” ในการตั้งจุดเรียกคืนถุงพลาสติกหรือพลาสติกแบบบางท่ี
แห้งและสะอาดตามสาขาต่าง ๆ ของ MaxValu ซึ่งแม้ว่าการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่วิธีนี้
เป็นการมองข้ามการลดพลาสติกท่ีไม่จำาเป็นและการลดพลาสติกจากต้นทาง ด้วยเหตุน้ีจึงทำาให้ MaxValu  
มีคะแนนด้านนี้เพียง 1.5%

ด้านความโปร่งใส: 
 MaxValu ไม่เปิดเผยข้อมูลโดยรวมเก่ียวกับรอยเท้าพลาสติกของห้าง ในขณะท่ีบริษัท อิออน จำากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ผู้บริหารกิจการ MaxValu ท่ัวโลก มีรายงานเกี่ยวกับการลดถุงพลาสติกของห้าง 
เผยแพร่ต่อสาธารณะ95
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สำานักงานใหญ่: วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

สาขา: 23 สาขา96

ประวัติโดยย่อ: 
 Foodland เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ดำาเนินกิจการในรูปแบบธุรกิจครอบครัว ก่อต้ังขึ้นในปี 2515  
โดยสมศักดิ์ ตีระพัฒนกุล97 เป็นเครือซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

ร�ยได้ประจำ�ปี 2563 เท่�กับ 5,721,606,210 บ�ท98

ภาพรวมการจัดการ:
 Foodland คือ 1 ใน 3 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีการจัดการด้านพลาสติกแย่ที่สุดในรายงานฉบับน้ี 

โดยมีคะแนนรวมเท่ากับ Villa Market ที่ 6.4% ทางบริษัทไม่มีมาตรการหรือคำามั่นใด ๆ เพื่อลดพลาสติก 

แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งโดยสิ้นเชิง

* กรีนพีซ ประเทศไทย ใช้วิธีสืบค้นข้อมูลในสื่อสาธารณะที่สามารถสืบค้นได้ประกอบการประเมิน  
เช่น ข้อมูลจากเว็บไซต์ รายงานประจำาปีของบริษัท หรือข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

51

ไม่ตอบกลับแบบสำ�รวจ*



ด้านนโยบาย: 
 Foodland ได้ลงนามใน MoU ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ขอความร่วมมือ
ให้ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่งดแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า Food-
land ยังคงแจกถุงพลาติกแก่ลูกค้าในบางสาขา99 

ด้านการลดพลาสติก:
 นอกเหนือจากการงดแจกถุงพลาสติกแล้ว ก็ไม่พบความพยายามหรือโครงการจาก Foodland ในการ
ลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างจริงจัง รวมถึงแผนปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะผลักดันให้ลูกค้าลดใช้ถุง
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ในฐานะที่เป็นธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง Foodland มีความ
พร้อมที่จะเป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำาในวงการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เนื่องจากการเปิดให้บริการตลอดเวลา 
จะช่วยให้การเรียกคืนบรรจุภัณฑ์และการนำาระบบใช้ซ้ำามาใช้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ด้านนวัตกรรมและการริเริ่ม: 
 ไม่พบการกล่าวถึงข้อมูลด้านการริเริ่มของ Foodland ผ่านโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ของบริษัท และ
ไม่พบโครงการท่ีสร้างความตระหนักแก่ลูกค้าเพ่ือให้มีวิถีชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงทำาให้ 
Foodland ไม่มีคะแนนในด้านนี้

ด้านความโปร่งใส: 
 Foodland ไม่ได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรอยเท้าพลาสติกโดยรวมบนโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ หรือรายงาน
ประจำาปีของบริษัท
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สำานักงานใหญ่: วัฒนา กรุงเทพมหานคร

สาขา: 34 สาขา100

ประวัติโดยย่อ: 
 Villa Market ก่อตั้งในปี 2516101 เน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche market) ซึ่งมีความแตกต่างอย่างเด่น
ชัดจากห้างอื่น ๆ นำาเสนอสินค้านำาเข้า สินค้าออร์แกนิก และสินค้าสุขภาพ โดยเป็นสินค้าประเภทอาหารร้อยละ  
70-80 และไม่ใช่อาหารร้อยละ 20-30 โดยมีสินค้านำาเข้าทั้งหมด 2,500 รายการ Villa Market มักจะตั้งอยู ่
ในเขตเมืองซึ่งเป็นย่านของผู้ที่มีรายได้สูง ทั้งในลักษณะการตั้งอยู่ในศูนย์การค้าและสแตนด์อโลน 

ร�ยได้ประจำ�ปี 2563 เท่�กับ 7,454,614,327.06 บ�ท102

ภาพรวมการจัดการ:
 Villa Market อยู่ใน 2 อันดับสุดท้ายของรายงานฉบับนี้ โดยมีคะแนนเท่ากับ Foodland ทางบริษัท 

ไม่มีนโยบายหรือโครงการใหม่ ๆ รวมท้ังไม่มีการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสินค้าตราห้าง หรือการให้

ซัพพลายเออร์สินค้ายี่ห้ออื่น ๆ ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านการสร้างข้อกำาหนดต่อซัพพลายเออร์ในการ

ลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง Villa Market ไม่มีคะแนนในด้านนวัตกรรมและการริเริ่ม เนื่องจากไม่พบการ

ดำาเนินการเพื่อรณรงค์ให้ลูกค้าเกิดพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืน หรือรณรงค์ให้ซัพพลายเออร์มีแนวทาง

ปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

* กรีนพีซ ประเทศไทย ใช้วิธีสืบค้นข้อมูลในสื่อสาธารณะที่สามารถสืบค้นได้ประกอบการประเมิน  
เช่น ข้อมูลจากเว็บไซต์ รายงานประจำาปีของบริษัท หรือข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
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ด้านนโยบาย: 
 ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายที่มีรายละเอียดชัดเจนหรือคำามั่นจาก Villa Market ต่อสาธารณะ ในการ
ลดรอยเท้าพลาสติกของบริษัท 

ด้านการลดพลาสติก:
 Villa Market ไม่มีมาตรการอื่นใดเพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง นอกจากมาตรการ 
งดแจกถุงพลาสติก โดยแจกลังกระดาษเก่าให้ลูกค้าใส่สินค้าแทนถุงพลาสติกและแรงจูงใจในการได้คะแนน
สมาชิกเพิ่ม มาตรการนี้จัดทำาขึ้นเพียงเพื่อตอบสนองต่อ MoU ที่ได้ลงนามไว้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ายังมีการแจกถุงพลาสติกแก่ลูกค้าอยู่ในบางสาขาในกรุงเทพฯ103  
สิ่งที่น่าสนใจคือ Villa Market ได้ริเริ่มแคมเปญลดพลาสติกมากว่า 10 ปีแล้ว104 แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมา  
Villa Market ไม่ได้สร้างมาตรการใด ๆ  เพิ่มเติมอีกนอกจากแคมเปญดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ายังไม่มีความมุ่งมั่น 
ในการลดพลาสติกอย่างจริงจัง

ด้านนวัตกรรมและการริเริ่ม: 
 Villa Market ไม่ได้คะแนนในด้านนี้ เนื่องจากไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการริเริ่มใด ๆ เกี่ยวกับทางเลือก
ในการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือสนับสนุนระบบใช้ซ้ำาและระบบเติมสินค้า

ด้านความโปร่งใส: 
 กรีนพีซไม่พบข้อมูลในสื่อสาธารณะใด ๆ เกี่ยวกับรอยเท้าพลาสติกของบริษัท หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่
นำาไปสู่การจัดการลดพลาสติกของบริษัทในอนาคต
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สำานักงานใหญ่: บางรัก กรุงเทพมหานคร

สาขา: 600 สาขา105

ประวัติโดยย่อ: 
 ประวัติโดยย่อ: CJ Supermarket (ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548 ภายใต้การ
บริหารงานของ “บริษัท พีเอสดี รักษ์ไทย จำากัด” และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำากัด” 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 เน้นการจำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ครบครันในราคาประหยัด CJ Supermar-
ket เป็นธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่ใช้กลยุทธ์ “ป่าล้อมเมือง” ในการบริหารธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น โดยการเลือกตั้ง
ธุรกิจในเขตโรงงานอุตสาหกรรมก่อน จากนั้นจึงเริ่มขยายสาขาเข้าไปใกล้เขตเมืองมากขึ้นเรื่อย ๆ106 

ร�ยได้ประจำ�ปี 2562 เท่�กับ 18,417,694,674 บ�ท107

ภาพรวมการจัดการ:
 CJ Supermarket อยู่ในอันดับสุดท้ายในบรรดาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศ 12 แห่งในการจัด 

อันดับนโยบายพลาสติกปี 2563 เน่ืองจากไม่มีการตอบกลับแบบสำารวจนโยบายฯ และไม่มีข้อมูล 

ด้ า น น โ ย บ า ย ป ร า ก ฏ บ น ส่ื อ แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ห้ า ง C J S u p e r m a r k e t จึ ง ไ ม่ ไ ด้ ค ะ แ น น จ า ก 

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก รี น พี ซ พ บ ว่ า ท า ง C J S u p e r m a r k e t ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม สำ าคั ญ ห รื อ มี ก า ร จั ด ก า ร 

ที่เพียงพอต่อความรุนแรงของวิกฤตพลาสติก

* กรีนพีซ ประเทศไทย ใช้วิธีสืบค้นข้อมูลในสื่อสาธารณะที่สามารถสืบค้นได้ประกอบการประเมิน  
เช่น ข้อมูลจากเว็บไซต์ รายงานประจำาปีของบริษัท หรือข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
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ด้านนโยบาย: 
 ไม่พบการเผยแพร่นโยบายที่มีรายละเอียดชัดเจนหรือคำามั่นใด ๆ จาก CJ Supermarket ต่อสาธารณะ
ในการลดรอยเท้าพลาสติกของบริษัท 

ด้านการลดพลาสติก:
 CJ Supermarket มีแผนการลดพลาสติกเพียงเบื้องต้น ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพ มีการลงนาม MoU 
กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือยุติการแจกถุงพลาสติก แต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย
ที่การลงนามดังกล่าวไม่ได้นำาไปสู่การปฏิบัติจริง เนื่องจาก CJ Supermarket ยังคงแจกถุงพลาสติก 
แก่ลูกค้าทุกวัน แม้จะมีการแจ้งว่าจะงดแจกถุงพลาสติกทุกวันอาทิตย์และทุกวันที่ 4 ของเดือนก็ตาม108 สิ่งเดียวที่  
CJ Supermarket ทำาเพื่อส่งเสริมการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งคือการสร้างแรงจูงใจในการปฏิเสธ 
ถุงพลาสติกของลูกค้า แลกกับการได้คะแนนสมาชิกเพิ่ม 5 คะแนน109

ด้านนวัตกรรมและการริเริ่ม: 
 ทางกรีนพีซไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือแผนการสร้างนวัตกรรมใด ๆ เพื่อลดการใช้พลาสติก
จาก CJ Supermarket

ด้านความโปร่งใส: 
 กรีนพีซไม่พบข้อมูลเ ก่ียวกับรอยเท้าพลาสติกของ CJ Supermarket หรือรายละเอียด
โครงการเพื่อลดการพึ่งพาพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิงบนเว็บไซต์หรือสื่อโซเชียลมีเดียของบริษัท 
อีกทั้งยังไม่พบรายงานประจำาปีหรือรายงานความยั่งยืนประจำาปีของ CJ Supermarket อีกด้วย
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 ท�งตัน
 และท�งออกที่แท้จริง

 ท�งตัน

 เม่ือเอ่ยถึงทางออกของมลพิษพลาสติก มีวิธีการจัดการหลายวิธีเป็น “ทางออกท่ีแท้จริง”  
ในขณะที่อีกหลายวิธีเป็นเพียง “ทางตัน” คำาถามคือ เราจะสามารถแยกแยะได้อย่างไร? ในรายงานฉบับ
นี้ เราได้อธิบายความแตกต่างระหว่าง “ทางออกที่แท้จริง” และ “ทางตัน” ในการต่อกรกับวิกฤตครั้งนี ้
พร้อมทั้งได้รวบรวมวิธีการจัดการปัญหามลพิษพลาสติกท้ังสองประเภทไว้เป็นตัวอย่างเพื่อความ
เข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

 ในปัจจุบันมีวิธีการจัดการมลพิษพลาสติก
ห ล า ย ต่ อ ห ล า ย วิ ธี ท่ี ไ ม่ ใ ช่ ท า ง อ อ ก ท่ี แ ท้ จ ริ ง 
เนื่องจากเป็นวิธีท่ีไม่นำาไปสู่การลดพลาสติกโดย
สิ้นเชิง และไม่ใช่การจัดการวิกฤตพลาสติกที่ยั่งยืน 
วิธีดังต่อไปน้ีคือแนวทางจัดการปัญหาท่ีธุรกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่ควรให้ความสำาคัญน้อยลงจนถึงข้ัน
หลีกเลี่ยงในที่สุด

ก�รเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ ก�รคัดแยกขยะ และ
ก�รรี ไซเคิล อุตสาหกรรมพลาสติกได้พยายาม
สนับสนุนการรี ไซเคิลให้เป็นวิธีจัดการปัญหา
มลพิษพลาสติกที่ดีที่สุดมาเป็นเวลายาวนาน เพื่อ
ผลักภาระในการจัดการปัญหาไปยังผู้บริโภคและ
หลีกเลี่ยงบทบาทความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้
ก่อมลพิษคนสำาคัญ แทนที่ปัญหามลพิษพลาสติก
จะได้รับการแก้ไข วิธีนี้ทำาให้ผู้ผลิตพลาสติกยังคง
สามารถเดินหน้าทำารายได้และขยายการสร้างรอย
เท้าพลาสติกได้ต่อไป ในขณะที่ภาระและความรับ
ผิดชอบต่อมลพิษกลับตกไปอยู่กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ี
อยู่ปลายทางซึ่งก็คือผู้บริโภค ดร. Marcus Eriksen 
ผู้ อำ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น 5 G y r e s ก ล่ า ว ว่ า 
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การเบ่ียงเบนวาทกรรมเกี่ยวกับปัญหาขยะให้มุ่ง
ไปท่ีการรีไซเคิลเป็น “การเบ่ียงเบนความสนใจและ 
ปัดความรับผิดชอบจากการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของอุตสาหกรรมพลาสติกท่ีประสบความสำาเร็จมา
โดยตลอด”110 วาทกรรมลักษณะนี้ ยังทำาให้ผู้บริโภค
เข้าใจผิดด้วยคุณค่าความดี ท่ีถูกให้ค่าเกินจริง 
ว่ าการ ท้ิงขยะลงถังรี ไซ เ คิล เ ป็นการทำาหน้า ท่ี
ของผู้บริ โภคท่ีดี ในการปกป้องโลกใบน้ี ซึ่ ง น่ัน 
ไม่เป็นความจริง

 จ�กง�นวิจัย ระบุว่ � มีขยะ
พล�สติกท่ีถูกผลิตขึ้นม�ในโลก 
เ พี ย ง ร้ อ ย ล ะ 9 เ ท่ � น้ั น ท่ี ถู ก นำ � 
ไปรี ไซเคิลจริง111

ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความสับสนของผู้บริโภค  
ว่ า พ ล า ส ติ ก แ บ บ ไ ห น ท่ี ส า ม า ร ถ รี ไ ซ เ คิ ล ไ ด้
และพลาสติกแบบไหนท่ี ไ ม่สามารถรี ไซ เคิลไ ด้   
ถุงพลาสติกและภาชนะใส่อาหารท่ีเป้ือนแล้วต่าง 
เป็นตัวอย่างของพลาสติกประเภทท่ีรี ไซเคิลไม่ได้  
ซึ่งผู้คนพยายามนำาไปรี ไซเคิล ขยะเหล่านี้จะทำาให้ 
กองขยะรี ไซเคิลเกิดการปนเ ป้ือน เพื่อป้องกัน
เหตุการณ์ดังกล่าว ผู้คนจะต้องให้เวลาและความ
ต้ังใจจริงอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ทำาความเข้าใจ
เพื่อแยกประเภทขยะพลาสติกให้ถูกต้อง ซึ่งไม่เป็น
เรื่องง่ายนักเพราะบรรจุภัณฑ์หลายชนิดมีลักษณะ
ภายนอกเหมือนกัน แต่ผลิตจากพลาสติกคนละ 
ชนิดกัน จึงต้องท้ิงแยกกันและจัดการแตกต่างกัน 
เห็นได้ชัดว่า ลำาพังการรี ไซเคิลและการให้ความ 
รู้แก่ผู้บริโภคน้ันไม่เพียงพอที่จะจัดการกับวิกฤต 
ครั้งนี้ได้ทันเวลา
 
 
 

 น อ ก จ า ก น้ี ยั ง มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ผิ ด อื่ น ๆ  
เ ก่ียวกับการรี ไซเคิลอีก เพราะขยะพลาสติกที่  
บอกว่า “นำาไปรี ไซเคิลได้” ไม่ ได้หมายความ
ว่า “จะมีการนำาไปรี ไซเคิล” ในปี 2558 แม้จะ
มีขยะพลาสติกถูกนำาไปรี ไซเคิลร้อยละ 14 (ซึ่ ง
สู ง ก ว่ า ค่ า เ ฉ ล่ี ย ต ล อ ด ก า ล ที่ ร้ อ ย ล ะ 9 ) แ ต่ มี
เ พียงร้อยละ 2 เ ท่า น้ัน ท่ี เ ป็นการรี ไซ เคิลที่ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ( ไ ม่ ล ด ท อ น คุ ณ ภ า พ ข อ ง วั ส ดุ
ท่ี ไ ด้ ) ขณะ ท่ีร้ อยละ 8 เ ป็นการรี ไซ เคิลที่ ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่ งทำา ใ ห้คุณภาพและมูลค่าของ
พลาสติกรีไซเคิลที่ได้ลดลงตามไปด้วย หรือเรียก
อีกอย่างว่า Downcycle และร้อยละ 4 สูญหาย
ไปในระหว่างรีไซเคิล (Lost in process)112 ดังนั้น  
จะเห็นได้ว่าการรีไซเคิลไม่ได้นำาไปสู่การแก้ไขมลพิษ
พลาสติกท่ีจะสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ียั่งยืน
ให้เกิดขึ้นได้จริง
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 พล�สติกชนิดย่อยสล�ยได้  
ท � ง ชี ว ภ � พ ( B i o d e g r a d -
able plastics) อาจฟังดูเป็นทางเลือก 
ท่ี ดี เ น่ื อ ง จ า ก มั น ส า ม า ร ถ ย่ อ ย ส ล า ย ไ ด้  
แต่ในความเป็นจริงแล้วพลาสติกเหล่านี้ถูกผลิตขึ้น
จากปิโตรเคมีและมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับพลาสติก
แบบดั้งเดิมเป็นอย่างมาก พลาสติกชนิดย่อยสลาย
ได้ทางชีวภาพมักจะแตกตัวเม่ือสัมผัสกับแสงแดด 
(photo-degradable) และออกซิเจน (oxo-degrad-
able) ส่วนมากผลิตจากสารตั้งต้นชนิดเดียวกันกับ
พลาสติกแบบดั้งเดิมที่ผลิตจากปิโตรเคมี แล้วใส่สาร
เติมแต่งท่ีมีคุณสมบัติช่วยเร่งให้พลาสติกแตกตัว 
เร็วขึ้น113 ซึ่งส่งผลให้พลาสติกแตกตัวออกเป็น
ไมโครพลาสติกจำานวนมหาศาล คร่าชีวิตสัตว์ป่า
จำานวนมากพร้อม ๆ กับเล็ดรอดเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร
ของมนุษย์ ส่ิงท่ีอันตรายคือ การเก็บกวาดและ
จัดการไมโครพลาสติกที่หลุดรอดไปสู่ส่ิงแวดล้อม
น้ันเป็นส่ิงที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ทำาให้ปัญหานี้  
มีแต่ทับถมรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ พลาสติก
ประเภทนี้ยังทนทานน้อยกว่าพลาสติกแบบดั้งเดิม 
และมักจะถูกส่ง ไปกำาจัดหลังการใช้ งานเพียง 
ไม่กี่ครั้งเท่านั้น

พล�สติกที่ย่อยสล�ยได้ท�งชีวภ�พ 
และพล�สติกฐ�นชีวภ�พ
ในยุคท่ีผู้คนทั่วไปต่างรับรู้ และสนใจปัญหาขยะ
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิงกันมากขึ้น บริษัท
ผู้ผลิตหลายแห่งได้ เป ล่ียนวัสดุของผลิตภัณฑ์
แบบใช้ครั้ง เดียวท้ิงจากวัสดุ ท่ีทำาจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิลแบบเดิมมาเป็นวัสดุประเภทอื่นกันมากขึ้น  
เช่น พลาสติกฐานชีวภาพ พลาสติกชนิดย่อย
สลายได้ทางชีวภาพ หรือวัสดุท่ีย่อยสลายได้อื่น ๆ 
เป็นต้น แม้ว่าในบางกรณี การเลือกใช้วัสดุทางเลือก 
แทนพลาสติกแบบดั้งเดิมอาจเป็นประโยชน์และ
ช่ ว ย ล ด ปั ญ ห า ไ ด้ บ้ า ง แ ต่ ก า ร ใ ช้ วั ส ดุ ท ด แ ท น 
อาจกลายเป็นเพียงการย้ายปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม
จากประเ ด็นหนึ่ง ไปอีกประเด็นหน่ึง เ ท่า น้ันเอง 
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 พลาสติกฐานชีวภาพ (Bio-

plastics หรือ Bio-based plastics)
หมายถึง พลาสติกท่ีผลิตจากแหล่งวัตถุดิบชีวมวล
หมุนเวียน เช่น น้ำาตาล แป้ง น้ำามันพืช ส่วนประกอบ 
จากพืช เป็นต้น สิ่งหน่ึงท่ีควรให้ความสำาคัญ  
คือ การให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคอย่างชัดเจนว่าพลาสติก
เหล่า น้ีสามารถย่อยสลายในสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติได้หรือไม่ บริษัทระดับโลกหลายแห่ง เช่น 
Coca-Cola, Danone และ Nestlé114 ได้เปลี่ยนขวด
เครื่องดื่มจากพลาสติกแบบดั้งเดิมไปเป็นพลาสติก
ฐานชีวภาพ ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่หลายแห่งใน
รายงานฉบับน้ีก็กำาลังมุ่งไปใช้วัสดุทางเลือกเช่น
เดียวกัน เช่น Tops Supermarket ที่ผลิตสินค้าตรา
ห้างประเภทใช้ครั้งเดียวท้ิงด้วยวัสดุชานอ้อยหรือ
กระดาษเป็นหลัก115 หรือ CP Freshmart ที่ใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่ผลิตจาก Polyactic acid (PLA) แทนบรรจุ
ภัณฑ์โฟมในการบรรจุเนื้อสด และหันไปใช้หลอด
พลาสติกฐานชีวภาพแทน116

 การหันไปใช้พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพหรือพลาสติกฐานชีวภาพไม่ใช่การแก้
ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากพลาสติกเหล่า
น้ียังคงก่อปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีรุนแรงไม่แพ้กัน  
การผลิตพลาสติกฐานชีวภาพส่งผลกระทบต่อ
โลกหลายประการ เช่น เป็นภัยคุกคามต่อความ 
หลากหลายทางชีวภาพและความม่ันคงทางอาหาร 
ส่งผลเสียต่อคุณภาพน้ำ า ก่อปัญหาความขัดแย้ง
เรื่องการใช้ที่ดิน และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่ม
ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินไป
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม117 ในปัจจุบัน พลาสติกฐาน
ชีวภาพส่วนใหญ่ผลิตจากผลผลิตทางการเกษตร 
เช่น สาหร่ายทะเล มันสำาปะหลัง ข้าวโพด และ อ้อย 
ในปี 2561 มากกว่าร้อยละ 50 ของพลาสติกฐาน
ชีวภาพบนโลกผลิตขึ้นในทวีปเอเชีย118

 ในท้ายท่ีสุดแล้วพลาสติกฐานชีวภาพ
ก็สามารถก่อมลพิษต่อโลกได้ไม่ต่างจากพลาสติก
ฐานฟอสซิลเลย มีพลาสติกฐานชีวภาพเกือบ
ครึ่งหน่ึงที่ ไม่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้119  

การย่อยสลายพลาสติกประเภทน้ีต้องอาศัยความ
ร้อนและความชื้น ท่ี เหมาะสมเพื่อให้จุ ลินทรี ย์ ท่ี
ย่อยสลายเติบโต ซึ่งเป็นเงื่อนไขท่ีพบได้ยากมาก
ในธรรมชาติทั้งบกบนและในทะเล อีกทั้ง พลาสติก
ฐานชีวภาพยังมีลักษณะภายนอกท่ีเหมือนกับ
กับพลาสติกฐานฟอสซิล ทำาให้สามารถเล็ดรอด
เข้าไปปนเป้ือนกระบวนการรีไซเคิลได้อย่างง่ายดาย  
ซึ่งน่ันจะทำาให้พลาสติกปลายทางมีคุณภาพลดลง 
และในประเทศไทยเองก็ยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กร
ใดรวบรวมขยะประเภทนี้แล้วนำาไปกำาจัดในเชิง
อุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
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 โรงไฟฟ้าขยะ(Waste-to-energy)  
โรงไฟฟ้าขยะ หรือท่ีใช้คำาว่า การเปล่ียนขยะเป็น
พลังงาน (WtE) เป็นแนวทางจัดการมลพิษพลาสติก
ที่เหมือนดูดีและคล้ายจะเป็น “ทางออก” ที่ช่วยแก้ไข
ปัญหาได้จริง WtE คือกระบวนการเผารวมขยะที่ให้
พลังงาน เช่น กระดาษ พลาสติก ขยะอินทรีย์ และเศษไม ้
เป็นต้น เพื่อผลิตไฟฟ้า120 ในประเทศไทยมีข้อเสนอ
โครงการโรงไฟฟ้าขยะ เพิ่มมากขึ้น ในฐานะเ ป็น 
เครื่องมือจัดการมลพิษพลาสติก ในแผนพัฒนา
กำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1121 ระบุว่าภาครัฐจะส่งเสริมการ
สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่น โรงงานไฟฟ้า
ขนาด 400 เมกะวัตต์จากเชื้อเพลิงขยะ หรือ RDF  
ท่ี ใช้ขยะจากเทศบาลและขยะในครัวเรือนมาเผา 
เป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น 
 โรงไฟฟ้าขยะ (WtE) ไ ม่ ใช่วิ ธีการจัดการ
วิกฤตพลาสติกที่ ย่ังยืน เนื่องจากวิธีดังกล่าวไม่
ได้จัดการลดขยะพลาสติก ท่ี ต้นทาง เ ป็น เพียง 

การจัดการท่ีปลายเหตุเท่านั้น นอกจากน้ีโรงไฟฟ้า
ขยะยังปล่อยสารพิษและโลหะหนักสู่สิ่ งแวดล้อม
อีกด้วย ทั้งสารปรอท แคดเมียม ตะกั่ว และไดออก
ซินจากเถ้าลอย เถ้าก้นเตา และฝุ่นจากหม้อไอน้ำา  
ท่ีเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเผา122 โดยกระบวนการ 
ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดโรคร้ายแรงในมนุษย์ เช่น  
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงมะเร็ง โรคอ้วน และ
โรคเย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ี เป็นต้น123 อีกทั้ง  
โรงไฟฟ้าขยะยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมากสู่
ชั้นบรรยากาศ แม้ในปัจจุบันจะมีการพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ขึ้นเพื่อผลิตพลังงานสะอาดจากขยะได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ แต่ปัจจัยสำาคัญยังคงเป็นเรื่องการ 
คัดแยกวัสดุต่าง ๆ และระบบควบคุมการปล่อยสารพิษ 
ซึ่งขณะนี้ยังคงต้องควบคุมและจัดการโดยมนุษย์ ทำาให้
มีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการควบคุมอันนำาไปสู่
การรั่วไหลของสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม ทำาร้ายทั้งสุขภาพ
ของมนุษย์และสุขภาพของโลกไปพร้อม ๆ กัน124 
 เหนือ ส่ิงอื่น ใด ไ ม่ควรใ ห้ความสำาคัญกับ 
โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า ข ย ะ ใ น ฐ า น ะ เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ จั ด ก า ร 
ขยะพลาสติกที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากวิธีน้ียังคง 
มุ่งกำาจัดขยะพลาสติกที่ เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งจำาเป็นต้อง 
หลีกเล่ียง หากต้องการแนวทางการจัดการขยะ 
ที่ยั่งยืน
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 ท�งออกที่แท้จริง
 กรีนพีซ ประเทศไทย สนับสนุนให้ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเลือกแนวทาง
การจัดการท่ีต้นทาง และจัดการขยะพลาสติกท่ีกำาลังล้นโลกได้อย่างตรงจุด สิ่งที่ต้องเริ่มลงมือทำา  
คือการปรับเปลี่ยนความคิดของคนในสังคมอย่างเป็นระบบเพื่อยกเลิกวัฒนธรรม “ใช้แล้วทิ้ง” 
นำาไปสู่การจัดการปัญหาที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบวิถีชีวิต (lifestyle) ที่ยั่งยืน และระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนที่แท้จริง เช่น การใช้ระบบใช้ซ้ำาและระบบเติมสินค้า เป็นต้น

ระบบใช้ซ้ำาและ ระบบเติมสินค้า
ภาชนะแบบใช้ซ้ำาและบริการเติมสินค้า คือเครื่องมือ 
สำาคัญท่ีจะช่วยลดการใช้พลาสติกในสังคมได้    
และต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างกลยุทธ์การใช้ระบบใช้
ซ้ำาและระบบเติมสินค้าทั้งในประเทศไทยและต่าง
ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ ล ด ก า ร พึ่ ง พ า พ ล า ส ติ ก แ บ บ ใ ช้  
ครั้งเดียวทิ้ง โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลยุทธ์
ใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้  (ทั้งนี้ กรีนพีซ ประเทศไทย ไม่ได้ 
มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว)

 ระบบเติมสินค้าท่ีบ้าน: หมายถึงระบบท่ี
ลูกค้าซื้อสินค้าในรูปแบบผลิตภัณฑ์เข้มข้นมาจาก
ร้านค้าหรือส่ังซื้อทางออนไลน์ จากน้ันนำามาเจือ
จางกับน้ำาเปล่าท่ีบ้านจนได้สัดส่วนความเข้มข้นที่
พร้อมใช้งาน ส่วนมากจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท 
แชมพู ครีมอาบน้ำา น้ำายาซักผ้า น้ำายาปรับผ้านุ่ม 
น้ำายาล้างจาน น้ำายาถูพื้น และน้ำายาฆ่าเชื้อ เป็นต้น 
ข้อแนะนำาคือ ผู้บริ โภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เ ข้มข้นที่ บรรจุภัณฑ์ผ ลิตจากวัสดุช นิด เ ดียว 
และเป็นวัสดุ ท่ีรี ไซเคิลได้ อีกท้ังควรเลือกขนาด
ผลิตภัณฑ์ ใหญ่ท่ีสุดเท่า ท่ีสามารถเลือกซื้อ ได้  
เ พ่ือลดรอยเท้าพลาสติกและรอยเท้าคาร์บอน 
จากการขนส่ง 
 อีกทางเลือกหนึ่ง ได้แก่ ระบบเติมสินค้าที่บ้าน
แบบไร้บรรจุภัณฑ์ หมายถึงการส่ังซื้อเพียงแค่ตัว
ผลิตภัณฑ์ โดยให้ร้านค้ามาเติมผลิตภัณฑ์ให้ที่บ้าน
แบบปราศจากบรรจุภัณฑ์ เช่น บริการสั่งซื้อสินค้าไร้
บรรจุภัณฑ์ของ Ali125

 ร ะ บ บ เ ติ ม สิ น ค้ า ท่ี ร้ า น ค้ า : ห ม า ย ถึ ง 
ร ะบบ ท่ี ลูกค้ านำ าภาชนะส่วนตัวมา เติม สินค้า
ประเภทอาหารและผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดท่ีร้าน  
โดยจะเป็นการขายสินค้าตามน้ำาหนักของผลิตภัณฑ์ 
นอกเหนือไปจากสินค้าประเภทของแห้งมีมักมีอยู่
ทั่วไป ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่สามารถขยายประเภท
ของสินค้าท่ีสามารถนำาภาชนะส่วนตัวมาเติมได้ไปสู่
สินค้าประเภทอื่น ๆ ได้อีกมากมาย สิ่งสำาคัญคือการ
อนุญาตให้ลูกค้านำาภาชนะส่วนตัวมาซื้อสินค้าได้ 
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ตัวอย่างเครื่องขายสินค้าแบบไร้บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ 
Ecopod126 ท่ีซึ่งลูกค้าสามารถนำาภาชนะใช้ซ้ำาไป 
เติมสินค้าประเภทสบู่ และผลิตภัณฑ์ทำาความ
สะอาดต่าง ๆ ได้ ลักษณะคล้ายกับตู้ขายน้ำาด่ืมท่ี 
พบได้ทั่วไปในประเทศไทย

 ระบบคืนบรรจุภัณฑ์จากบ้าน: หมายถึง
ระบบท่ีลูกค้าสามารถเลือกส่งคืนบรรจุภัณฑ์ ท่ี
ใช้แล้วทางไปรษณีย์หรือนำาไปคืนท่ีจุดบริการใน
ห้างร้านร่วมโครงการเพื่อนำาไปทำาความสะอาด 
แล้วนำาไปเติมสินค้าอีกครั้ง แม้ระบบน้ีจะค่อนข้างใหม่ 
สำาหรับประเทศไทย แต่ทางกรีนพีซ ประเทศไทย 
เ ล็ง เ ห็นถึง โอกาสท่ีธุร กิจในประ เทศไทยจะนำา
ระบบน้ีมาใช้ กันมากขึ้นจนกลายเป็นเรื่องปกติ
ได้ ในอนาคตอันใกล้ ตัวอย่างบริษัทท่ีใช้ระบบน้ี 

ได้แก่ Loop ท่ีจำาหน่ายสินค้าโดยการจัดส่งสินค้า 
ป ร ะ เ ภ ท อ า ห า ร แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ล ผิ ว ก า ย 
ระดับโลกกว่า 20 ย่ีห้อในบรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ้ำาไปท่ี
บ้านของลูกค้าด้วยกระเป๋าสินค้าแบบใช้ซ้ำ า Loop  
มีสาขาอยู่ท้ังในสหราชอาณาจักร ประเทศฝรั่งเศส 
แคนาดา ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย127

 ระบบคืนบรรจุภัณฑ์ ท่ีร้านค้า: หมายถึง 
ร ะบบ ท่ี ลูกค้ าสามารถนำาบรรจุภัณฑ์ แบบใช้ซ้ำ า 
ท่ี ใช้แล้วไปคืนพร้อมกับซื้อสินค้าชนิดเดิมกลับไป 
ท า ง ร้ า น ค้ า จ ะ นำ า บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ ท่ี ลู ก ค้ า คื น ไ ป 
ทำ า ค ว า ม ส ะ อ า ด ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม เ รี ย บ ร้ อ ย 
แ ล้ ว เ ติ ม สิ น ค้ า ก ลั บ ม า ว า ง จำ า ห น่ า ย อี ก ค รั้ ง   
โ ด ย ใ น ร ะ บ บ น้ี มั ก จ ะ มี ม า ต ร ก า ร เ ก็ บ ค่ า มั ด จำ า 
บรรจุภัณฑ์ ไว้ แล้วเมื่อนำาบรรจุภัณฑ์กลับมาคืน 
ลูกค้าจะได้รับมัดจำาคืนหรืออาจเปล่ียนเป็นส่วนลด
ในการซื้อสินค้าครั้ งต่อไป สินค้าที่ มักใช้ระบบนี้
มักจะมีบรรจุภัณฑ์เป็นแก้ว เช่น ระบบการขายนม 
แบบคืนขวด เป็นต้น

 ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ร่ิ ม เ กิ ด ธุ ร กิ จ
ท่ี แ ส ด ง จุ ด ยื น ใ น ก า ร ย ก เ ลิ ก
วัฒนธรรม ”ใช้แล้วทิ้ง” กันบ้างแล้ว128 

โ ด ย มี ร้ า น ร ะ บ บ เ ติ ม สิ น ค้ า เ กิ ด ขึ้ น
ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล้ ว อ ย่ า ง น้ อ ย 7 แ ห่ ง 
เช่น ร้าน Refil l Station ป๊ัมน้ำายา129 
หรือ ร้าน Zero Moment Refillery130

ท่ีคอยช่วยคนกรุงเทพให้หลุดออกจาก 
พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ ส ร้ า ง ข ย ะ พ ล า ส ติ ก 
กันได้เสียที
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คาเฟ่รูปแบบใหม่
 ในปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่รายใหญ่
หลายแห่งท่ัวโลกได้เริ่มโครงการทดลองเพื่อให้ลูกค้า
นำาภาชนะส่วนตัวมาซื้ออาหารกันบ้างแล้ว และแม้
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในปี 2563 จะทำาให้
ประชาชนต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล แต่ธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่หลายแห่งก็ยังสามารถนำารูปแบบ 
การจำาหน่ายเครื่องดื่มแบบไร้สัมผัสของโครงการ 
City to Sea มาปรับใช้ได้ โดย City to Sea  
เป็นองค์กรท่ีรับให้คำาปรึกษาแก่ธุรกิจร้านอาหารและ
คาเฟ่เก่ียวกับการนำาแก้วกาแฟแบบใช้ซ้ำามาให้บริการ
กันมากขึ้น131 ธุรกิจในประเทศไทยเองอย่างร้าน  
Dollar Land Slow Bar ในจังหวัดกระบี่132 ก็มีบริการ
จำาหน่ายเครื่องด่ืมแบบไร้สัมผัสเช่นกัน โดยช่วงก่อน
ภาวะโรคโควิด-19 ระบาด ทางร้านได้เริ่มทดลอง
นำาระบบใช้ซ้ำาในรูปแบบการเก็บมัดจำาแก้วเครื่องดื่ม 
มาใช้แล้ว
 
 สำาหรับผู้ประกอบการท่ีรู้สึกว่าการจำาหน่าย
สินค้าในภาชนะแบบใช้ซ้ำาที่ร้านนั้นลำาบาก เสียเวลา 
และเสียแรงเพิ่มในการทำาความสะอาดภาชนะ ยังมีวิธี
อีกมากมายสำาหรับร้านค้าเพื่อมุ่งไปสู่ระบบใช้ซ้ำาและ
ระบบเติมสินค้า ตัวอย่างเช่นธุรกิจสตาร์ทอัพที่เริ่ม
ต้นมาจากแวดวงร้านกาแฟแบบซื้อกลับอย่าง Cup-
Club ในสหราชอาณาจักรที่เป็นระบบการบริการ
แบบสมาชิก โดยสมาชิกสามารถนำาแก้วที่ใช้แล้วไปคืน 
ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการในภายหลังได้133 หรือสตาร์ท
อัพชื่อ Vessel ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้บริการ
เครื่องดื่มในแก้วสแตนเลสสุญญากาศแบบใช้ซ้ำาจาก
ร้านที่ เข้าร่วมโครงการ ซึ่งลูกค้าสามารถนำาแก้ว 
ท่ี ใ ช้ แ ล้ ว ไ ป คื น ท่ี ร้ า น ท่ี เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ห รื อ 
ตู้รับคืนก็ได้134

การเปลี่ยนแปลงตลอดวงจรชีวิต 
ของผลิตภัณฑ์ 
 การก้าวไปสู่การลดพลาสติกแบบใช้ครั้ง
เดียวทิ้งเต็มรูปแบบจำาเป็นต้องคำานึงถึงทางเลือก
สำาหรับระบบขนส่งอาหารด้วยเช่นกัน ธุรกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่ควรให้ความสำาคัญกับการเลือกแหล่ง
ผลิตอาหารในท้องถิ่นเป็นหลัก เน่ืองจากระยะทาง
ขนส่งที่ ไม่ไกล ทำาให้ไม่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก
ปริมาณมากในการรักษาคุณภาพของอาหารตลอด 
เส้นทางอันยาวไกล และยังทำาให้อาหารท่ีได้สดใหม่
กว่าอีกด้วย นอกจากการซื้อสินค้าจากเกษตรกร
ท้องถิ่นแล้ว ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่สามารถร่วม
มือกับเกษตรกรท้องถิ่นในการเสาะหาแหล่งวัตถุดิบ 
ในท้องถิ่น รวมถึงทางเลือกในการขนส่งสินค้าอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ท้ังในด้านการวางแผนและการเลือก 
ใช้ เทคโนโลยี เพื่อลดระยะทางขนส่งและลดขยะ
พลาสติกให้เหลือน้อยท่ีสุด ถือเป็นการส่งเสริม 
ให้ร้านค้ามาร่วมกันสร้างมาตรฐานความย่ังยืน 
ในการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิงตลอดวงจร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์
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 หลัก 4 ประก�ร
 ที่ธุรกิจค้�ปลีกสมัยใหม่ควรลงมือทำ�

 ทกุวนัน้ี รา้นคา้ปลีกหรอืซเูปอรม์าร์เก็ตใกลบ้้านคณุเป็นสถานท่ีซึง่มีการใช้พลาสตกิจำานวนมาก 
ในแต่ละวันจนเป็นเรื่องปกติ แล้วธุรกิจสมัยใหม่ในประเทศไทยจะเป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลงเพื่อลด 
รอยเท้าพลาสติกของตนและมีส่วนร่วมในการจัดการกับวิกฤตมลพิษพลาสติกนี้ ได้อย่างไรบ้าง ? 
มาลองทำาตาม 4 หลักนี้กัน

 1.เลิกใช้ “พลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวท้ิง” 
โดยมีแผนการและกรอบเวลาชัดเจน
 ออกแบบแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผน
ปฏิบัติการท่ีระบุถึงเป้าหมายการเลิกใช้พลาสติกแบบ 
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ตลอดการดำาเนินกิจการอย่างชัดเจน 
 แผนการครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และ
ห่วงโซ่อุปทานของสินค้าท้ังหมด ทุกช่องทางการจำาหน่าย 
งานหน้าบ้านและหลังบ้าน และระบบการขนส่งสินค้า
 เ ป้าหมายท่ี ต้ัง ไ ว้จะ ต้องมีกรอบเวลาชัดเจน  
แก้ปัญหาตรงจุด และวัดผลได้จริง
 มีนโยบายและข้อกำาหนดต่อซัพพลายเออร์ท่ีชัดเจน 
เพ่ือกำาจัดพลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวออกไปจากห่วงโซ่
อุปทาน 
 มีข้อกำาหนดต่าง ๆ ท่ีเรียกร้องให้ซัพพลายเออร์
ดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน 

 3. ให้ความสำาคัญกับการลดพลาสติก
 เ ร่ิมใ ห้ความสำาคัญกับการกำา จัดพลาสติกท่ี
ไม่จำาเป็นและพลาสติกท่ีจัดการได้ยากเป็นอันดับแรก  
เช่น พลาสติกท่ีก่อผลเสียต่อสุขภาพมนุษย์ เล็ดรอดลงสู่
มหาสมุทรได้ง่าย ไม่สามารถนำาไปรีไซเคิลได้หรือมักถูกนำาไป
จัดการท่ีหลุมฝังกลบหรือเตาเผาขยะ รวมถึงพลาสติกท่ีมี
ทางเลือกอ่ืนทดแทน 
 ปรับเปล่ียนไปสู่ระบบการจัดส่งสินค้าแบบใหม่ท่ีส่ง
เสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ใช้ซ้ำา 
 ออกนโยบายหรือข้อกำาหนดสำาหรับซัพพลายเออร์ 
ในการใช้บรรจุภัณฑ์ และเจรจากับสินค้าย่ีห้ออ่ืนให้มา 
ร่วมกันสร้างระบบขนส่งสินค้าทางเลือกท่ีย่ังยืนกว่า 
 ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าของตนให้หัน
มาเห็นความสำาคัญของการลดพลาสติก และหลุดออกจาก
วัฏจักรแห่งการทำาลายในท่ีสุด

 4. ลงทุนกับนวัตกรรม
 นำาเทคโนโลยีท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมกับ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีจะมาทดแทนการพึ่งพาพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวท้ิง เช่น วัสดุจากเกล็ดปลาและสาหร่ายซึ่ง
สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติได้จริง135 บรรจุภัณฑ์ 
จากไมซีเลียมของเห็ด136 และผลิตภัณฑ์ทางเลือกจาก
สาหร่าย137 ท้ังน้ี ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นต้องไม่นำาไปสู่ปัญหา 
ทางสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
 นำาระบบใช้ซ้ำาและระบบเติมสินค้าท่ี ไม่สร้างขยะ
พลาสติกมาผนวกกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อการลด 
ค่าใช้จ่ายด้านบรรจุภัณฑ์และการขนส่งสินค้า อีกท้ังยังลด
การปล่อยคาร์บอนและเป็นทางออกของวิกฤตพลาสติก138 
ที่ยั่งยืน

 2.ติดตามรอยเท้าพลาสติกและรายงาน
อย่างโปร่งใส
 เก็บข้อมูลสินค้าท่ีมีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หรือ
บรรจุภัณฑ์เป็นพลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวท้ิง และปริมาณ
หรือน้ำาหนักของขยะพลาสติกท่ีเกิดข้ึน 
 เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับโครงการลดพลาสติกแบบใช้
คร้ังเดียวท้ิงของบริษัทต่อสาธารณะ โดยแสดงข้อมูลเชิงสถิติ
คล้ายกับข้อมูลรอยเท้าพลาสติก 
 ขอข้อมูลจากซัพพลายเออร์เก่ียวกับพลาสติกท่ีใช้ 
รวมถึงโครงการริเร่ิมต่าง ๆ ท่ีช่วยลดการใช้พลาสติกแบบใช้
คร้ังเดียวท้ิงอย่างเป็นรูปธรรม



 อภิธ�นศัพท์
การลดใช้พลาสติกโดยสิ้นเชิง คือการลดจำานวนรวมของหน่วยบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
ซึ่งเท่ากับการลดรอยเท้าพลาสติกของธุรกิจค้าปลีก กรีนพีซต้องการผลักดันให้ธุรกิจค้าปลีกตั้งเป้าหมาย 
ในการลดพลาสติกโดยสิ้นเชิงเพื่อเริ่มลด ละ เลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในที่สุด การลดใช้
พลาสติกโดยสิ้นเชิงนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าการลดพลาสติกแบบสัมพัทธ์ (โปรดดูคำาอธิบายด้านล่าง)

บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน คือบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติซึ่งสามารถย่อยสลายได้ในสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติโดยไม่ก่อผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง เป็นต้น

ระบบใช้ซ้ำาและระบบเติมสินค้า คือระบบการจำาหน่ายสินค้าหรือร้านที่จำาหน่ายสินค้าที่ไร้บรรจุภัณฑ์ โดย
ลูกค้าต้องนำาภาชนะส่วนตัวมาซื้อสินค้า รวมทั้งหมายถึงการจำาหน่ายสินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำาได้
และจัดตั้งจุดรับคืนบรรจุภัณฑ์จากลูกค้าเพื่อนำาไปทำาความสะอาดแล้วนำากลับมาใช้ซ้ำา

ธุรกิจสมัยใหม่ คือธุรกิจค้าปลีกที่มีการจัดการและการดำาเนินงานขนส่งและจัดจำาหน่ายสินค้าอย่างเป็น
ระบบ หมายรวมถึงธุรกิจรายหลักอย่างไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจค้าปลีกอื่น ๆ ที่
ต้องจัดการกับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำาหน่ายเร็ว เช่น ข้าวสารบรรจุถุง สบู่เหลว น้ำายาทำาความสะอาดพื้น 
ซีเรียลอาหารเช้า และ สเปรย์ปรับอากาศ139 

ธุรกิจค้าปลีก คือธุรกิจที่จำาหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภคโดยตรง โดยมากธุรกิจค้าปลีกจะไม่ผลิตสินค้าเอง  
แต่จัดซื้อสินค้ามาจากผู้ผลิตหรือผู้ค้าส่ง แล้วขายปลีกสินค้าเหล่านั้นแก่ผู้บริโภค

หน่วยบรรจุภัณฑ์ หมายถึงบรรจุภัณฑ์ 1 ชิ้นที่บรรจุผลิตภัณฑ์ขนาดมาตรฐานได้ (เช่น ขวดนมหรือขวด
น้ำา 1 ขวด หรือ ถาดอาหารสำาเร็จรูป 1 ถาด เป็นต้น) ตัวอย่างเช่น น้ำาดื่มแพค 24 ขวด หมายถึงมีหน่วย 
บรรจุภัณฑ์ 24 หน่วย เป็นต้น

รอยเท้าพลาสติก (plastic footprint) คือปริมาณรวมของพลาสติกที่จำาหน่ายหรือใช้ในการดำาเนินธุรกิจ 
มีหน่วยนับเป็นชิ้นและน้ำาหนัก

พลาสติกฐานชีวภาพ (bio-based plastics) ผลิตจากทรัพยากรที่สามารถสร้างทดแทนได้ แทน
ปิโตรเลียมที่ไม่สามารถสร้างทดแทนได้ ทรัพยากรที่สามารถสร้างทดแทนได้ ได้แก่ ข้าวโพด มันฝรั่ง  
ข้าว ถั่วเหลือง อ้อย ข้าวสาลี และน้ำามันพืช เป็นต้น วัสดุชนิดนี้อาจย่อยสลายทางชีวภาพได ้
หรือไม่ได้ก็ได้140
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พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (biodegradable plastics) สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์
ที่มีอยู่ในธรรมชาติ พลาสติกชนิดที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จะต้องมีการกำาหนดสภาพแวดล้อม
และระยะเวลาในการย่อยสลายเอาไว้อย่างชัดเจน วัสดุชนิดนี้อาจผลิตจากทรัพยากรที่สามารถสร้าง
ทดแทนได้หรือไม่ได้ก็ได้141

การทำาให้วัสดุน้ำาหนักเบาลง (Lightweighting) คือกระบวนการออกแบบเพื่อลดปริมาณโดยรวม (โดย
น้ำาหนัก) ของพลาสติกที่นำามาผลิตบรรจุภัณฑ์ แต่ไม่ได้ลดจำานวนหน่วยบรรจุภัณฑ์ (โปรดดูคำาอธิบาย
เรื่องการลดพลาสติกแบบสัมพัทธ์ประกอบ) กรีนพีซแนะนำาให้ธุรกิจลด ละ เลิกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งโดยสิ้นเชิงแทนการทำาให้วัสดุมีน้ำาหนักเบาลง รวมถึงมุ่งเน้นไปที่การลดจำานวนหน่วย 
บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งโดยรวม (ดูคำาอธิบายเรื่องการลดพลาสติกโดยสิ้นเชิงประกอบ)

ไมโครพลาสติก คือพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร  
 
วัสดุที่จัดการได้ยาก คือวัสดุประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ยากต่อการจัดการภายหลังการใช้งาน ในบริบทนี้ 
หมายถึง “พลาสติก” ที่มักถูกใช้ครั้งเดียวทิ้งและมีอัตราการรีไซเคิลต่ำา ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อ
วัสดุแตกตัวเป็นไมโครพลาสติก

พลาสติกโพลีสไตรีน (Polystyrene) คือพลาสติกที่มีลักษณะแข็งและมันวาว แต่เปราะแตกง่าย ซึ่งถูก
นำาไปผลิตเป็นอุปกรณ์รับประทานอาหารและภาชนะที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน เช่น ช้อน ส้อมพลาสติกตาม
ร้านสะดวกซื้อ ฝาแก้วกาแฟ และนำาไปผลิตเป็นพลาสติก EPS (Expanded Polystyrene) ที่รู้จักกันในชื่อ 
“โฟม” เช่น ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เป็นต้น 

การลดพลาสติกแบบสัมพัทธ์ คือการลดเนื้อพลาสติกในบรรจุภัณฑ์โดยการทำาให้วัสดุมีน้ำาหนักเบา
ลงหรือใช้วัสดุทดแทน แม้กระบวนการนี้จะช่วยลดรอยเท้าพลาสติกของธุรกิจค้าปลีกได้ แต่ไม่สามารถ
ลดจำานวนรวมของหน่วยบรรจุภัณฑ์ได้ (ดูคำาอธิบายเรื่องการลดพลาสติกโดยสิ้นเชิงประกอบ) กรีนพีซ
ต้องการผลักดันให้ธุรกิจค้าปลีกก้าวไปให้ไกลกว่ากลยุทธ์ที่มักน้อยเหล่านี้ และลงมือตั้งเป้าหมายที่มีกรอบ
เวลาชัดเจนในการลดพลาสติกโดยสิ้นเชิงซึ่งจะช่วยลด ละ เลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งได้อย่างมี
นัยสำาคัญ

บรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ้ำา คือบรรจุภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถเติมสินค้าหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์
เดิมได้ผ่านระบบการใช้ซ้ำา

67



พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ค ือพลาสติกที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เพียงหนึ่งครั้งแล้วทิ้ง เช่น ถุงหิ้ว
พลาสติก ซองผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก ขวด และบรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม เป็นต้น  
โดยบรรจุภัณฑ์นั้น ๆ อาจเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ระบุว่า “สามารถรีไซเคิลได้” ด้วยเช่นกัน

พลาสติก Oxo-degradable คือเม็ดพลาสติกที่ถูกเติมสารเคมีบางชนิดเข้าไปเพื่อเร่งอัตราการเกิดออก
ซิเดชั่น ซึ่งเมื่อเม็ดพลาสติกประเภทนี้ถูกนำาไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกแล้ว จะทำาให้เกิดการแตกตัว
เป็นพลาสติกชิ้นเล็ก ๆ ได้เร็วขึ้นเมื่อโดนแสง UV และ/หรือความร้อน และก๊าซออกซิเจน พลาสติกชนิดนี้ไม่
ได้ย่อยสลายได้ เพียงแต่แตกตัวออกเป็นชิ้นส่วนขนาดเล็กมากและคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมเท่านั้น

การฟอกเขียว (Greenwashing) คือกระบวนการที่ชี้นำาให้ผู้คนเกิดความเข้าใจผิดว่าบริษัทมีการดำาเนิน
การเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมมากกว่าการดำาเนินการจริง

พลาสติก Polylactic acid (PLA) เป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก (thermoplastic polyester) 
ที่ผลิตจากทรัพยากรที่สามารถสร้างทดแทนได้ เช่น แป้ง มันสำาปะหลัง เยื่อผักกาดฝรั่ง (sugar beet) หรือ 
อ้อย เป็นต้น มีคุณลักษณะคล้ายพลาสติกแบบดั้งเดิม หากแต่ไม่ได้ผลิตจากปิโตรเลียม

พลาสติกฐานชีวภาพที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Non-biodegradable bioplastics)  
ผลิตจากทรัพยากรที่สามารถสร้างทดแทนได้ ไม่ได้ผลิตจากปิโตรเลียม แต่ไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วย
จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ

หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR) คือหลักนโยบายขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต
ในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ให้ครอบคลุมตั้งแต่ระยะก่อนการผลิตหรือจัดหาวัตถุดิบ ไปถึงระยะ
หลังผู้บริโภคใช้งานแล้ว หลักการ EPR มีเป้าประสงค์สำาคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1.) เพื่อเปลี่ยนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ป้องกันการก่อมลพิษ ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานในแต่ละระยะตลอดวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงลดผลกระทบขั้นต้นจากการใช้วัสดุและกระบวนการผลิต ไปจนถึงผลกระทบขั้นปลาย
จากการจัดการผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน 2.) เพื่อรักษาผลิตภัณฑ์และวัสดุให้อยู่ในระบบเศรษฐกิจได้นานที่สุด
ในคุณภาพที่ดีที่สุดผ่านระบบการใช้ซ้ำาและรีไซเคิลที่ปลอดภัยจากทุกภาคส่วนในสังคม

พลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ หมายถึงพลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้อย่างแพร่หลายด้วยระบบการ
จัดการที่มีอยู่ทั่วประเทศในปัจจุบัน

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน คือระบบเศรษฐกิจที่มุ่งลด
ของเสียและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ในระบบนี้ ทรัพยากร ของเสีย การปล่อยมลพิษ 
หรือการรั่วไหลของพลังงานจะลดลงโดยการลดการผลิตและการบริโภค ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบที่
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ยั่งยืน การบำารุงรักษา การซ่อมแซม การนำากลับมาใช้ใหม่ การผลิตซ้ำา และ การประกอบใช้ใหม่ หรืออย่าง
น้อยท่ีสุดคือการรีไซเคิลกลับไปเป็นวัสดุต้ังต้นหรือเป็นแหล่งพลังงานให้มากท่ีสุดเท่าที่จะสามารถทำาได้  
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน คือระบบที่ตรงกันข้ามกับรูปแบบการผลิตที่เรามีอยู่ในปัจจุบันอย่างระบบเศรษฐกิจ
แบบเส้นตรง หรือ linear economy ที่จัดหาทรัพยากรมาสร้างผลิตภัณฑ์ ใช้งาน แล้วทิ้งไป

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอย่างยั่งยืนและไม่ก่อผลเสียต่อระบบนิเวศ
และส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังส่งเสริมวิถีชีวิตหรือวิถีปฏิบัติท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมซึ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้
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