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STARBUCKS เปิดเผยแผนใหม่ เลิกใช้แก้วแบบครั้งเดียวท้ิง ส่งเสริมให้ใช้แก้วแบบ REUSABLE

 

  

 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานใหญ่ของ STARBUCKS ในรัฐซีแอตเทลิได้กลับมาเปิดสำนักงานอีกครัง้ และ

พนักงานที่กลบัมาทำงานพบว่าแก้วกระดาษและแบบพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งของ STARBUCKS ไม่มีอกีแล้ว โดยมีการนำแก้ว

แบบใช้ซ้ำได้ (REUSABLE CUP) มาใช้แทน   

 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ STARBUCKS ต้องการเริ่มนำมาใช้กับร้าน STARBUCKS ทุกสาขา

ทั่วโลก ซึ่งมีแก้วที่ใช้แล้วทิ้งประมาณ 7 พันล้านใบต่อป ี

 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา STARBUCKS ได้เปิดเผยแผนล่าสุดในการลดการ

ใช้แก้วแบบใช้แล้วทิ้ง ซึ่งผ่านการทดสอบมากกว่า 20 ครั้งใน 8 ตลาดทั่วโลกเพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการเลิกใช้แก้วแบบใช้

ครั้งเดียวทิง้ 

 STARBUCKS ตั้งเป้าว่า ภายในสิ้นปี 2566 ลูกค้า STARBUCKS จะสามารถใช้แก้วส่วนตัวแบบใช้ซ้ำได้ สำหรับการ

สั่งซือ้กาแฟของ STARBUCKS ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งรวมถึงการสัง่ซื้อแบบ DRIVE-THRU และแบบการสั่งผา่น

มือถือ ซึ่งตัวเลือกเหล่าน้ียังไมส่ามารถทำได้ในปัจจุบัน โดยนาย AMELIA LANDERS รองประธานของ STARBUCKS และ
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ประธานฝ่ายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กล่าวว่า พวกเขากำลงัทำการทดสอบเพื่อทำความเข้าใจว่าวิธีใดเป็นวิธีที่สะดวกทีสุ่ด

สำหรับลูกค้า และจะไม่ทำใหก้ารสั่งซื้อแบบ DRIVE-THRU ช้าลงสำหรบัรถคันหลังที่รออยู่ และต้องง่ายต่อการใหบ้ริการ

ของพนักงานและการสัง่ซื้อของลกูค้า  

 นอกจากนี้ STARBUCKS มีเป้าหมายในการลดของเสียและการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการผลิตให้เหลือครึ่งหนึ่ง

ภายในปี 2573 และตั้งเป้าที่จะเป็นบริษัทที่ใช้ทรพัยากรในเชิงบวก (RESOURCE POSITIVE) ให้ได้ในอนาคต และภายในปี 

2568 STARBUCKS คาดหวังว่าจะใหลู้กค้าทุกคนใช้แก้วแบบใช้ซ้ำได้ของบริษัทหรือแก้วที่นำมาเองจากบ้านแทนการใช้

แก้วแบบครั้งเดียวทิ้ง 

 นาย MICHAEL KOBORI หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืนของ STARBUCKS กล่าวว่าแก้วกระดาษรวมทัง้ฝาปิด

แบบใช้แล้วทิ้งคิดเป็นรอ้ยละ 40 ของขยะบรรจุภัณฑ์ของบรษัิท โดยคิดเป็นร้อยละ 20 ของปริมาณขยะทั่วโลก แต่แก้ว

กระดาษคือสญัลกัษณ์ของ STARBUCKS ทั่วโลก และหากบริษัทสามารถแทนที่แก้วแบบใช้แล้วทิ้งนี้ได้ ด้วยการนำแก้ว

แบบใช้ซ้ำได้มาใช้ STARBUCKS จะสามารถเปลี่ยนความคิดของผู้คนได้โดยสิ้นเชิง และเช่ือว่า STARBUCKS จะสามารถ

เป็นแบบอย่างและผู้นำในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทัง้หมดได้ 

 อย่างไรก็ดี การโนม้น้าวให้ลูกค้าเลกิใช้แก้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเป็นเรือ่งยากสำหรับบริษัท กอ่นหน้านี้ ในปี 2551 

STARBUCKS ได้ต้ังเป้าหมายใหผู้้บริโภคหนึ่งในสี่ใช้แก้วแบบใช้ซ้ำได้ภายในปี 2558 แต่บริษัทก็ไมส่ามารถทำตามแผนที่

วางไว้ได ้และสิ่งทีบ่ริษัทได้เรียนรูจ้ากการวิจัยผูบ้รโิภคก็คือ แม้แต่ผู้สนบัสนุนด้านความยั่งยืนที่กระตือรอืร้นทีสุ่ดก็ไม่ได้

บอกว่าตนเองพกแก้วแบบใช้ซ้ำได้น้ันติดตัวไปทุกที่  

 ตั้งแต่ช่วงปี 2563 STARBUCKS ได้เสนอส่วนลด 10 เซ็นต์สำหรับลูกค้าที่นำแก้วมาเอง แต่มีลูกค้าเพียงไม่กีร่ายที่

ตอบสนองต่อส่วนลดน้ี ในปี 2565 บริษัทกำลงัดำเนินการทดสอบต่างๆ ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาเพื่อดูว่านักดื่มกาแฟ

ตอบสนองต่อสิ่งจูงใจและข้อเสนอส่วนลดที่แตกต่างกันอย่างไร เช่น การจ่ายเพิม่ 10 เซ็นต์สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้แก้ว

แบบครัง้เดียวทิ้งและได้รบัส่วนลด 50 เซ็นต์สำหรับลูกค้าที่ใช้แก้วแบบใช้ซ้ำได้ 

 STARBUCKS ได้วางแผนทีจ่ะทดลองใช้เครื่องทำความสะอาดแก้วในร้านของตนในรัฐโออาฮู ฮาวาย และในวิทยา

เขตของมหาวิทยาลัยแหง่รัฐแอริโซนา ซึ่งลูกค้าจะสามารถทำความสะอาดแก้วส่วนตัวก่อนสัง่เครื่องดื่มได้ทีร่้าน  
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 บริษัทกำลังทดลองการให้บริการยืมแก้วเครื่องดืม่พกพาของร้านที่ได้เริม่ให้บริการในประเทศญี่ปุ่น สงิคโปร์ และ

ลอนดอน โดยลกูค้าที่ใช้บริการยืมแก้วจะต้องนำกลบัมาคืนที่ร้าน โดยเริม่นำมาใหบ้ริการใน STARBUCKS ในรัฐซีแอตเทิล 

สหรัฐอเมรกิาแล้ว โดยที่ลกูค้าจ่ายเงินมัดจำทุกแก้วและรบัเงินคืน 1 เหรียญสหรัฐเมื่อส่งคืน 

 ในเกาหลีใต้ STARBUCKS ได้ให้คำมั่นทีจ่ะยุติการใช้แก้วแบบใช้ครั้งเดียวทัง้หมดภายในปี 2568 โดยมีทั้งหมด

จำนวน 4 สาขาในเมืองเชจูและ 12 สาขาในกรุงโซลได้เปลี่ยนไปใช้แก้วแบบใช้ซ้ำได้ การทดลองครัง้แรกในเมืองเชจูที่

ยกเลกิการใช้แก้วแบบครั้งเดียว ทำให้ภายใน 3 เดือน สามารถลดการใช้แก้วแบบครัง้เดียวทิ้งไดป้ระมาณกว่า 200,000 

แก้ว  

 ความมุ่งมั่นของ STARBUCKS ที่มีต่อสังคม ซึ่งรวมถึงความยุติธรรมทางเช้ือชาติและความคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศ 

ทำให้บริษัทเป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนที่คำนึงถึงสิง่แวดล้อม สังคม ในการเลอืกถือหุ้น อย่างไรก็ตามหุ้นของ STARBUCKS 

ร่วงลงร้อยละ 26 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทต่อสู้กับต้นทุนทีสู่งข้ึนและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิ เช่น 

ความขัดแย้งในยูเครน ส่งผลกระทบต่อตลาดในวงกว้าง ปจัจุบัน STARBUCKS มีมลูค่าในตลาด 91.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

 ในปี 2561 STARBUCKS ได้เริ่มดำเนินการแผน “GREENER STORE FRAMEWORK” ด้วยการออกแบบสาขา 

GREENER STORE เป็นโมเดลร้านทีจ่ะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลก เริม่เปิดใหบ้ริการครัง้แรกทีส่หรัฐอเมริกา และ

แคนาดา ปัจจุบันมมีากกว่า 2,300 สาขา และแผนจากนี้จะเริ่มขยายร้านโมเดล GREENER STORE ออกนอกแถบอเมริกา

เหนือ โดยล่าสุดเปิดสาขาแรกในเอเชียที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และในปี 2565 เตรียมขยายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น 

ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร ชิลี เพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างสาขาใหม่ และปรับปรงุสาขาเดมิให้อยู่ในคอนเซป็ต์ GREENER 

STORE จำนวน 10,000 สาขาภายในปี 2568  

จะเห็นได้ว่าการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SUSTAINABILITY) เป็นแนวทางหลักที่ผูป้ระกอบการทัว่

โลกให้ความสำคัญและหลายธุรกจิได้ปรบัตัวให้เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมมากขึ้น การเกิดธุรกจิแนวใหม่ตามกระแสรกัษ์

สิ่งแวดลอ้มก็เริ่มมีให้เห็นในประเทศไทยมากข้ึนเรื่อย ๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม สบู่ ยาสระผม น้ำยาซักผ้า น้ำยา

อเนกประสงค์ต่างๆ โดยลูกค้าจะต้องนำภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ มาใส่ตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑเ์อง หากการ

เปลี่ยนแปลงของ STARBUCKS ในการใช้ REUSABLE CUP ประสบความสำเร็จ จะเป็นแรงผลกัดันในการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างแน่นอน และเช่ือว่าหากในตลาดสหรัฐฯ เริ่มมีการใช้บรรจุภัณฑ์แบบนำกลับมาใช้ซ้ำมากข้ึน

ในวงกว้าง ไทยจะเป็นหนึง่ในประเทศที่มีศักยภาพในการส่งออกสินค้าบรรจุภัณฑ์แบบ REUSABLE ได้อย่างแน่นอน  
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