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สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย
(ทีดอี าร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดอี าร์ไอ”
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ ไอ”) มา
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม 2536 โดยคั ด สรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�ำเสนออย่าง
เรียบง่ายเพื่อจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
“รายงานทีดอี าร์ไอ” มีโอกาสรับใช้สงั คม
ไทยมาตลอด ทัง้ เป็นรายสะดวก และปรับมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่ฉบับที่ 118 เป็นต้นไป “รายงานทีดี
อาร์ ไ อ” จะมาพบผู ้ อ ่ า นเป็ น รายสะดวก
พร้อมทั้งยังคงน�ำเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง
เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้
ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม
ทีม่ า: โครงการวิจยั เรือ่ งการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอาหารส่วนเกิน
เพือ่ ลดปัญหาขยะอาหารทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทย เสนอต่อ ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อเดือนกันยายน 2562
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แนวทางการบริหารจัดการ
อาหารส่วนเกิน
เพื่อลดปัญหาขยะอาหารที่
เหมาะสมกับประเทศไทย

1. ปัญหาขยะอาหารและอาหารส่วนเกินใน
ประเทศไทย
อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด�ำรงชีวิตของ
มนุษย์ แต่ทว่าหนึง่ ในสามของอาหารทีผ่ ลิตออกมาในโลก
กลายเป็นขยะอาหารซึง่ หมายถึงเศษอาหารทีไ่ ม่สามารถ
น�ำมารับประทานได้ ทั้งที่อาหารเหล่านั้นอาจจะเป็น
อาหารส่วนเกินที่สามารถน�ำไปรับประทานต่อได้ก็ตาม
หากแต่ต้องทิ้งกลายเป็นขยะอาหาร ซึ่งองค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UNFAO)1 ประมาณการณ์
ว่ามีอยู่ถึง 1.6 พันล้านตันต่อปี
อนึ่ง เป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ของ
สหประชาชาติข้อที่ 12 ได้กล่าวถึงการสร้างรูปแบบการ
ผลิตและการบริโภคทีย่ งั่ ยืน ซึง่ ในหัวข้อย่อย 12.3 ก�ำหนด
ให้ลดอัตราการสูญเสียอาหาร (food loss) และขยะอาหาร
(food waste) ตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารให้เหลือเพียง
ครึ่งหนึ่งภายในปี พ.ศ. 2573 หรืออีก 11 ปีข้างหน้า ซึ่ง
เป็นเป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่ง ทั้งนี้ร้านค้าปลีกข้าม
ชาติรายใหญ่บางราย เช่น IKEA จากประเทศสวีเดนและ
Tesco จากสหราชอาณาจักรได้ประกาศที่จะด�ำเนินการ
ตามเป้าหมายดังกล่าวแล้ว
ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลทั้งด้านปริมาณ
อาหารที่ผลิตและปริมาณการทิ้งขยะอาหารที่ชัดเจน มี
เพียงข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ ป็นขยะอินทรียซ์ งึ่ กรม
ควบคุมมลพิษระบุว่า ในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณมากถึง
17.56 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 ของปริมาณขยะ
มูลฝอยทัง้ หมด หรือ 254 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ทัง้ นีต้ วั เลข
ดังกล่าวเป็นปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บโดยเทศบาล
เท่านัน้ ยังไม่รวมขยะอาหารหรือปริมาณอาหารส่วนเกิน
ของภาคธุรกิจที่มีการจ้างบริษัทเอกชนบริหารจัดการ
การศึกษาพบว่า มีการบริหารจัดการขยะที่เป็น
อาหารหรือเศษอาหารด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ เผาใน
1

UNFAO (2013) Food Wastage Footprint: Impacts on Natural
Resources.
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2. การบริหารจัดการขยะอาหารและอาหารส่วน
เกินที่ดี

เตาเผา (incinerate) หรือน�ำไปผลิตเป็นปุ๋ย ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 43 ของขยะมูลฝอยทั้งหมด และอีกร้อยละ 57
ถูกน�ำไปฝังกลบหรือถมกลางแจ้ง ทั้งนี้ ประเทศไทยมี
สถานที่ถมขยะกลางแจ้งกระจายอยู่ทั่วประเทศจนท�ำให้
เกิดปัญหามลพิษตามมา เช่น การกระจายของเชื้อโรค
ลงสู่แม่น�้ำล�ำคลอง อันสืบเนื่องจากขยะอาหารเป็นพาหะ
น�ำโรค อีกทั้งยังส่งกลิ่นเหม็นและส่งผลต่อสุขลักษณะใน
การด�ำรงชีวติ ของประชาชน นอกจากนี้ ชาวไทยส่วนใหญ่
มักทิง้ ขยะอาหารรวมกับขยะทัว่ ไป ท�ำให้การคัดแยกขยะ
ก่อนการน�ำไปรีไซเคิลและการก�ำจัดเป็นไปได้อย่างยาก
ล�ำบาก เช่น ในการก�ำจัดขยะมูลฝอยที่มีขยะอาหารปน
อยู่ด้วยการเผานั้น จ�ำเป็นต้องใช้พลังงานความร้อนจาก
เชือ้ เพลิงสูง เนือ่ งจากขยะดังกล่าวมีความชืน้ สูง ซึง่ ก่อให้
เกิดมลพิษจากการเผามากกว่าขยะทีม่ คี วามชืน้ ต�ำ่ ดังนัน้
จึงมีการรณรงค์ไม่เพียงแต่ให้ลดปริมาณอาหารที่ต้องทิ้ง
หากแต่ให้ลดปริมาณขยะอาหารที่ต้องฝังกลบด้วย โดย
ในบางประเทศได้มีการก�ำหนดเป้าหมายไม่ให้มีการฝัง
กลบขยะที่เป็นอาหารเลย (zero food waste to landfill)
4

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(UNFAO) ร่วมกับโครงการสิง่ แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
(UNEP) ได้เผยแพร่ขอ้ แนะน�ำในการแก้ปญ
ั หาขยะอาหาร
และอาหารส่วนเกิน โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ตามที่
แสดงในรูปที่ 1 เรียงจากวิธกี ารทีค่ วรด�ำเนินการมากทีส่ ดุ
(most preferable option) ไปหาวิธีที่ควรด�ำเนินการน้อย
ที่สุดดังต่อไปนี้
1. การป้องกัน (prevention) คือ การป้องกัน
การก่อให้เกิดขยะอาหารหรืออาหารส่วน
เกิน เช่น ส�ำหรับภาคเอกชนอาจหมายถึง
การมีระบบการสัง่ สินค้าทีส่ อดคล้องกับความ
ต้ อ งการเพื่ อ ลดปริ ม าณสิ น ค้ า เหลื อ หรื อ
ส�ำหรับหน่วยงานรัฐอาจหมายถึงการเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะอาหารตาม
ปริมาณขยะ เป็นต้น
2. การจัดสรรอาหารทีย่ งั สามารถบริโภคได้เพือ่
ประโยชน์สูงสุด (optimization) เช่น (1) การ
บริจาคให้แก่ผู้ยากไร้หรือพนักงาน (2) การ
จ�ำหน่ายในร้านค้าพิเศษในราคาถูก และ (3)
การจ�ำหน่ายให้เป็นอาหารสัตว์ ทั้งนี้ รัฐอาจ
ให้การส่งเสริมโดยการให้แรงจูงใจด้านภาษี
หรือให้การสนับสนุนองค์กรที่เป็นคนกลาง
ในการกระจายอาหาร
3. การน� ำ มาผลิ ต เพื่ อ ใช้ ใ หม่ (recycle) คื อ
การน�ำขยะอาหารไปเข้ากระบวนการผลิต
เพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่ ประกอบด้วยการผลิต
ก๊าซชีวภาพ (biogas) โดยผ่านกระบวนการ
หมักย่อยแบบไร้อากาศ และการผลิตปุย๋ เพือ่
การเกษตร
4. การก�ำจัดเพื่อน�ำพลังงานมาใช้ใหม่ (recovery) คือ การน�ำขยะอาหารที่มีความชื้นต�่ำ
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รูปที่ 1 ปิรามิดลำ�ดับขั้นของการบริหารจัดการห่วงโซ่อาหารเพื่อลดปริมาณขยะอาหาร

ที่มา: UNEP (2014) Prevention and reduction of food and drink waste in businesses and households – Guidance for governments,
local authorities, businesses and other organisations, version 1.0.

มาเผาเพื่อผลิตเป็นพลังงานความร้อน ทั้งนี้
ขยะอาหารทีม่ คี วามชืน้ สูงต้องใช้พลังงานใน
การเผาสูงและท�ำให้เกิดมลพิษมากกว่าขยะ
อาหารที่มีความชื้นต�่ำ ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้อง
มีการท�ำให้ขยะแห้ง (dehydrate) ก่อนเผา
ด้วยพลังงานความร้อน
5. การก�ำจัด (disposal) คือ การน�ำขยะอาหาร
ทีไ่ ม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วไปก�ำจัดโดย
การเผา หรือฝังกลบ
จากข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เป็นขยะอินทรีย์
ของกรมควบคุมมลพิษที่พบว่า ร้อยละ 57 ของขยะ
อินทรีย์หรือขยะอาหารที่มาจากครัวเรือน ซึ่งมีปริมาณ
มากถึงประมาณ 10 ล้านตันต่อปี ถูกก�ำจัดด้วยวิธฝี งั กลบ
ดังนั้นจึงจ�ำเป็นที่จะต้องศึกษาเพื่อหาวิธีการในการส่ง
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เสริมให้มกี ารลดปริมาณอาหารส่วนเกินและขยะอาหารใน
ภาคครัวเรือน ตลอดจนการน�ำอาหารทีต่ อ้ งทิง้ เหล่านัน้ ไป
ใช้ประโยชน์ตามปิรามิดล�ำดับขั้นการบริหารจัดการห่วง
โซ่อาหารเพื่อลดปริมาณขยะอาหารในรูปที่ 1
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยไม่ได้เก็บข้อมูล
ปริมาณขยะอาหารทีเ่ กิดจากการทิง้ ของภาคเอกชน ทว่า
ภาคเอกชนเองไม่วา่ จะเป็นกลุม่ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร
หรือแม้แต่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ก็เป็นหนึ่งในห่วงโซ่การ
ผลิตที่ก่อให้เกิดขยะอาหารในปริมาณมากด้วยเช่นกัน
ดังนั้นการบริหารจัดการเพื่อลดปริมาณขยะอาหารตาม
กรอบแนวคิดขององค์การสหประชาชาติหรือตามรูป
ปิรามิดข้างต้นสามารถถอดเป็นแนวทางที่ผู้ประกอบ
การเลือกที่จะด�ำเนินการได้ 4 แนวทาง หรือที่เรียกว่า
4R ได้แก่
1. Reduce คือลดปริมาณอาหารที่ต้องทิ้งทั้งที่
5
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ยังคงรับประทานได้และที่เป็นขยะอาหาร
2. Reuse คือน�ำอาหารที่ยังรับประทานได้ไป
บริจาค หรือน�ำไปเป็นอาหารสัตว์
3. Recycle คือน�ำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น
เช่น ปุ๋ย หรือก๊าซชีวภาพ
4. Recovery คือ การเผาเพื่อใช้ในการผลิต
ไฟฟ้า

3. การบริหารจัดการอาหารส่วนเกินและขยะ
อาหารในธุรกิจโรงแรมและร้านค้าปลีกขนาด
ใหญ่ในประเทศไทย
การศึ ก ษาสถานการณ์ ป ั ญ หาขยะอาหารและ
อาหารส่วนเกินในเขตกรุงเทพมหานครและชุมชนใน
เมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ นครราชสีมา เชียงใหม่
ภูเก็ต และชลบุรี พบว่าผู้ประกอบการโรงแรม ร้านค้า
ปลีกและภัตตาคารเริ่มมีความตระหนักเรื่องการบริหาร
จัดการขยะอาหาร โดยผูป้ ระกอบการแนวหน้ามักจะเป็น
ผู้ประกอบการที่เป็นสาขาของบริษัทต่างชาติซึ่งบริษัท
แม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลดขยะอาหาร เช่น
Tesco หรือ IKEA หรือโรงแรมแมริออท (Marriott) จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ขณะที่ผู้ประกอบการไทย
เช่น ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (Tops) โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นบริษัทใน
เครือเซ็นทรัล ได้เริ่มมีการบริจาคอาหารในปี พ.ศ. 2562
โดยรายละเอียดของการบริหารจัดการมีดังนี้
3.1 โรงแรม

โรงแรมเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ร ะบบนิ เ วศเกี่ ย วกั บ การ
บริหารจัดการขยะอาหารที่ดีที่สุด เนื่องจากมีหน่วยงาน
รัฐทีเ่ ข้ามาส่งเสริมได้แก่ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ซึ่งให้เงิน
อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจ้างที่ปรึกษาในการส�ำรวจปริมาณ
และทีม่ าของขยะอาหารและแนวทางในการลดขยะอาหาร
ฉบับที่ 159 ธันวาคม 2562

โดยมีเงื่อนไขว่าการด�ำเนินการจะต้องท�ำให้ปริมาณขยะ
อาหารลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของปริมาณขยะ
อาหารที่ผลิต ซึ่งในปัจจุบันมีโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ
แล้วกว่า 10 โรงแรม โดยบริษัทที่ให้ค�ำปรึกษาคือ LightBlue Environmental Consulting Co., Ltd. ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการขยะอาหารโดยเฉพาะ
การสัมภาษณ์ LightBlue Environmental Consulting และผูป้ ระกอบการโรงแรมขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ พบว่า กิจกรรมส่วนมากมุง่ เน้นในการ
ลดปริมาณขยะอาหาร (prevention) ซึ่งเกิดจาก
1. การเน่าเสียหรือเสียหายของอาหารที่เป็น
วั ต ถุ ดิ บ ก่ อ นการน� ำ มาประกอบอาหาร
(spoiled)
2. การทิ้ ง อาหารที่ เ กิ ด ในขั้ น ตอนของการ
ประกอบอาหารในครัว (preparation)
3. การทิ้งอาหารที่เหลือจากบุฟเฟต์ (buffet
line) ที่ต้องเติมให้เต็มอยู่เสมอ
4. การทิ้งอาหารที่รับประทานไม่หมดในจาน
อาหารของลูกค้า (plate)
ทั้งนี้ ในโรงแรมขนาดใหญ่ พบว่า ครึ่งหนึ่งของ
ขยะอาหารเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการประกอบอาหาร
ในครัวซึ่งมักเกิดจากการสั่งวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่
มากเกินควร หรือการตัดแต่งวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ประกอบอาหาร
เพื่อให้ดูสวยงาม ดังนั้นการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
ปัญหาของขยะอาหารจึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับ
หัวหน้าพ่อครัว
ขณะที่มาตรการที่โรงแรมใช้ในการลดปริมาณ
ขยะอาหารที่ต้องฝังกลบมีหลากหลาย ตามที่ปรากฏใน
รูปที่ 2 เช่น การรวมศูนย์การสัง่ วัตถุดบิ ในการปรุงอาหาร
ส�ำหรับทุกภัตตาคารในโรงแรม (centralized kitchen)
การน�ำอาหารที่เหลือมาปรุงใหม่ เช่น น�ำขนมปังมาท�ำ
พุดดิ้งขนมปัง เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว โรงแรมหลาย
แห่งเริ่มมีการบริจาคอาหารให้แก่องค์กรที่ท�ำหน้าที่ใน
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รูปที่ 2 รูปแบบการบริหารจัดการขยะอาหารในโรงแรมขนาดใหญ่ในประเทศไทย

ที่มา: คณะวิจัย

• การขาดความรูค้ วามเข้าใจของหัวหน้าพ่อ
การกระจายอาหาร ซึ่งปัจจุบันมีเพียง Scholars of Susครัว (chef)
tenance หรือ SOS ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาก�ำไรแห่ง
• แรงต้านจากพนักงานที่ต้องท�ำงานเพิ่ม
เดียวที่มีระบบในการขนส่งอาหารเพื่อการน�ำไปบริจาค
เช่น การชั่งน�้ำหนักอาหารที่ต้องทิ้ง
ที่ได้มาตรฐาน แต่ SOS จะต้องแบกรับความรับผิดชอบ
• ต้ น ทุ น ในการวางระบบและในการซื้ อ
หากมีการฟ้องร้องกรณีอาหารที่น�ำไปกระจายต่อส่งผล
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ เช่ น ตาชั่ ง อาหาร
เสียต่อสุขภาพอนามัยของผู้รับบริจาคอาหารเพื่อน�ำไป
เป็นต้น
บริโภคต่อ
• ทัศนคติของลูกค้าซึ่งอาจมองว่าเป็นการ
ส�ำหรับโรงแรมขนาดเล็กในต่างจังหวัดไม่ค่อย
ลดคุณภาพของบริการ เช่น การลดขนาด
ประสบปั ญ หาเรื่ อ งการฝั ง กลบขยะอาหารมากนั ก
ของจานใส่อาหาร
เนื่ อ งจากมี ฟ าร์ ม สุ ก รคอยรั บ ซื้ อ เศษอาหารอยู ่ แ ล้ ว
(2) ในขั้นตอนของการน�ำไปบริโภคต่อ (reuse)
นอกจากนี้นโยบายของโรงแรมขนาดเล็กในต่างจังหวัด
บางแห่งก็มีการน�ำเศษอาหาร เศษผักและผลไม้ ไปท�ำ ได้แก่
• การขาดกฎหมายที่ คุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ จ าค
ปุ๋ย หรือน�้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้หมุนเวียนภายในโรงแรม
อาหาร กรณีที่เกิดจากการถูกฟ้องหาก
ทั้ ง นี้ ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น ปั ญ หาและอุ ป สรรคส� ำ คั ญ
อาหารที่น�ำไปบริจาคเน่าเสียและส่งผล
ของการป้องกันเพื่อลดปริมาณอาหารที่ต้องทิ้ง หรือลด
กระทบต่อผู้รับบริจาค
ปริมาณการสูญเสีย ได้แก่
• การขาดหน่ ว ยงานที่ รั บ บริ จ าคที่ ไ ด้
(1) ในขั้นตอนของการลดปริมาณอาหารที่ต้อง
มาตรฐานในการถนอมอาหารและขนส่ง
ทิ้ง (reduce) ได้แก่
8

รายงานทีดีอาร์ ไอ

รูปที่ 3 มาตรการในการลดปริมาณขยะอาหารของห้างค้าปลีกในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่อาหาร

ที่มา: คณะวิจัย (2562)

อาหารดังเช่น SOS
• การขาดข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรหรือชุมชน
ที่ต้องการรับบริจาคอาหาร
• การขาดการแยกขยะที่เป็นพลาสติกออก
จากขยะที่เป็นอาหารเนื่องจากต้องมีการ
อบรมพนักงาน และเป็นการเพิม่ ภาระงาน
ให้กับพนักงาน
(3) ในขั้นตอนการน�ำไปแปรรูป (recycle) ท�ำ
ปุ๋ย ได้แก่
• การผูกขาดของบริการจัดเก็บขยะและการ
บริหารจัดการขยะของภาคเอกชนซึ่งได้
รับสัมปทานจากเทศบาลหรือส�ำนักงาน
เขตในบางพื้นที่ท�ำให้มีค่าใช้จ่ายสูงเกิน
ควร
• ผู้จัดเก็บขยะไม่ต้องการให้มีการแยกขยะ
เพราะต้องการเอาขยะไปแยกและน�ำไป
ขายเอง

ฉบับที่ 159 ธันวาคม 2562

(4) ในส่วนของการเผาเพื่อไปผลิตกระแสไฟฟ้า
นั้นจะต้องด�ำเนินการโดยผู้ประกอบการที่มีเตาเผาที่ได้
มาตรฐาน ซึ่งโรงแรมไม่มีความจ�ำเป็นที่ต้องด�ำเนินการ
เอง หากแต่จะมีการจ้างบริษัทเอกชนที่บริหารจัดการให้
3.2 ร้านค้าปลีก

ระบบนิเวศของการบริหารจัดการขยะอาหารหรือ
อาหารส่วนเกินของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ยงั ไม่คอ่ ยมีการ
พัฒนามากนัก ยกเว้นในกรณีของค้าปลีกจากต่างประเทศ
เช่น Tesco หรือ IKEA อย่างไรก็ดี ร้านค้าปลีกส่วนมากมี
มาตรการในการลดปริมาณขยะอาหารในทุกขัน้ ตอนของ
ห่วงโซ่สินค้าอาหารที่จ�ำหน่ายอยู่แล้ว เนื่องจากสามารถ
ประหยัดต้นทุนหรือเพิ่มความสดของอาหารได้โดยตรง
ดังแสดงตามรูปที่ 3 เช่น
• การซื้อสินค้าประเภทผักผลไม้โดยตรง
จากเกษตรกรเพื่ อ ให้ ไ ด้ ป ริ ม าณและ
คุณภาพของสินค้าตามความต้องการ ซึ่ง
สามารถช่วยลดการสูญเสียของสินค้าทีไ่ ม่
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การผลิตเป็นพื้นที่ละแห่ง และปรับปรุง
ระบบการขนส่งระหว่างสาขาให้มีความ
รวดเร็วมากขึ้น
• การใช้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ใ นการสั่ ง ซื้ อ
สินค้า โดยประมวลจากสถิตยิ อดขายย้อน
หลังแทนการสั่งซื้อสินค้าตามค�ำสั่งของ
หัวหน้าสาขา
• การลดราคาสินค้าอาหารที่ใกล้หมดอายุ
หรือการยกเลิกป้ายติดสินค้า “ควรบริโภค
ก่อน” เนื่องจากอาหารส่วนมากสามารถ
อยูต่ อ่ ได้นานกว่าป้ายควรบริโภคก่อน 3-4
วัน
ได้มาตรฐาน หรือลดปริมาณที่เกินความ
ต้องการของตลาดได้
• การตั้งโรงงานหรือศูนย์การบรรจุสินค้า
ใกล้แหล่งวัตถุดบิ เพือ่ ถนอมความสดใหม่
และลดความสูญเสียจากการขนส่งเพือ่ น�ำ
ไปบรรจุ
• การลดมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ร้านค้า
ปลีกรับซื้อท�ำให้การคัดทิ้งสินค้าที่ไม่ตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐานเดิมลดลง เช่น ร้าน
ค้าปลีกอาจรับซื้อกล้วยที่มีจุดด่างด�ำได้
หากมีตลาดที่รองรับสินค้าที่ไม่สามารถ
ขายได้เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีรูปลักษณ์
ภายนอกไม่สวยงาม เช่น การขายกล้วย
ที่มีจุดด�ำต่อให้ร้านขายไอศครีมที่ไม่ต้อง
ใช้เปลือกกล้วย
• การรวมศูนย์การผลิตสินค้าอาหารที่วาง
จ�ำหน่ายในร้านค้า จากเดิมที่แต่ละสาขา
จะท�ำการผลิตและจ�ำหน่ายเอง แต่เพือ่ ลด
การสูญเสียในกระบวนการผลิตและการสัง่
วัตถุดิบจึงปรับเปลี่ยนเป็นการรวมศูนย์
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ในส่ ว นของการน� ำ อาหารหรื อ วั ต ถุ ดิ บ ในการ
ประกอบอาหารไปใช้ประโยชน์ต่อนั้น ร้านค้าปลีกขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพฯ มีการบริจาคอาหารแห้ง เช่น อาหาร
กระป๋อง ให้แก่องค์กรสาธารณกุศลหลายแห่ง เช่น องค์กร
SOS มูลนิธดิ วงประทีป เมอร์ซเี ซ็นเตอร์ มูลนิธกิ ระจกเงา
เป็นต้น ขณะที่การบริจาคอาหารสดนั้นจะบริจาคให้แก่
องค์กร SOS เพียงรายเดียว เนือ่ งจากมีรถบรรทุกอาหาร
ที่มีตู้เย็นอุณหภูมิ 2-4 องศา เพื่อใช้ถนอมคุณภาพของ
อาหารได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
หรือ HACCP นอกเหนือจากอาหารที่บริจาคแล้ว ร้าน
ค้าปลีกเหล่านั้นจะส่งต่อเพื่อน�ำไปก�ำจัดด้วยการฝังกลบ
ส�ำหรับร้านค้าปลีกสาขาในต่างจังหวัดส่วนมาก
มักบริจาคอาหารแห้งให้โรงเรียน ขณะที่อาหารเหลือ
ประเภทอาหารสดนั้ น จะขายให้ กั บ ฟาร์ ม สุ ก รหรื อ น� ำ
ไปท�ำปุ๋ยมากกว่า เนื่องจากปริมาณและประเภทของ
สินค้าอาหารที่เหลือจากการจ�ำหน่ายในแต่ละวันมีความ
ไม่แน่นอน และมีปริมาณไม่มากพอที่จะท�ำให้โรงเรียน
สามารถวางแผนการเตรียมอาหารจากวัตถุดิบเหล่านั้น
ให้นักเรียนได้
ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรคส�ำคัญในการบริหาร
จัดการในกรณีของห้างค้าปลีก ได้แก่ การน�ำอาหารทีต่ อ้ ง
รายงานทีดีอาร์ ไอ

รูปที่ 4 รูปแบบการบริหารจัดการขยะอาหารสำ�หรับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่

ที่มา: คณะวิจัย

ทิ้งไปท�ำประโยชน์ต่อโดยเฉพาะการน�ำสินค้าไปบริจาค
กล่าวคือ
ประการแรก ห้างค้าปลีกที่จะบริจาคสินค้าเป็น
ร้านค้าที่มีสาขาขนาดเล็ก ปริมาณอาหารที่เหลือทิ้งมี
จ�ำนวนไม่มากพอ และไม่คุ้มกับต้นทุนของการบริหาร
จัดการที่เป็นระบบ
ประการที่ ส อง ในต่ า งจั ง หวั ด ไม่ มี ห น่ ว ยงาน
เพื่อการกุศลอย่างเช่น SOS ที่มีรถกระจายอาหารและ
สามารถรักษาคุณภาพของอาหารได้ ส่งผลให้ร้านค้า
ปลีกหลายรายไม่กล้าบริจาคอาหารเพราะอาจเน่าเสีย
เมื่อถึงมือผู้รับ
ประการที่สาม การเก็บอาหารเพื่อการบริจาค
มีต้นทุนสูง ทั้งนี้การจัดพื้นที่และสถานที่ในการจัดเก็บ
อาหาร ต้องรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีเพื่อป้องกัน
หนูหรือแมลง
ฉบับที่ 159 ธันวาคม 2562

ประการทีส่ ี่ ผูบ้ ริหารไม่มขี อ้ มูลเกีย่ วกับทางเลือก
ต่างๆ ในการบริหารจัดการเพือ่ น�ำขยะอาหารหรืออาหาร
ส่วนเกินไปท�ำประโยชน์อื่น รวมทั้งไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
ต้นทุนในการบริหารจัดการ เช่น การน�ำไปขายฟาร์มหมู
การน�ำไปหมักเพื่อให้ได้ก๊าซชีวภาพ การน�ำไปท�ำปุ๋ย
ตลอดจนการน�ำไปเผาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้านั้นมี
ต้นทุนอย่างไร มีระบบนิเวศที่รองรับการด�ำเนินการมาก
น้อยเพียงใด รายได้ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้จากผลผลิต
เป็นเท่าไร เป็นต้น
ประการสุ ด ท้ า ย กรณี ก ารจั ด การกั บ อาหาร
ประเภทอาหารกระป๋อง หากมีสินค้าที่เหลือจากการ
จ�ำหน่าย ผู้ผลิตมักเลือกที่จะน�ำไปท�ำลายทิ้งเพื่อขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มมากกว่า จึงท�ำให้ขาดแรงจูงใจในการ
บริจาค
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4. สรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาสถานการณ์ในการบริหารจัดการขยะ
อาหารและอาหารส่วนเกินในธุรกิจโรงแรมและร้านค้า
ปลีกขนาดใหญ่ของไทย พบว่า ยังมีปญ
ั หาหลายประการ
ที่ท�ำให้ไม่สามารถน�ำอาหารส่วนเกิน หรือขยะอาหารไป
ใช้ประโยชน์ต่อได้ จึงท�ำให้ต้องฝังกลบขยะอาหารเป็น
จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งไม่มีภาค
การเกษตรมารองรับเศษอาหาร เช่น ฟาร์มหมู หรือสวน
ผักผลไม้ ขณะเดียวกันในต่างจังหวัดมีปัญหาการขาด
ระบบการรับบริจาคอาหารทีด่ ที ำ� ให้ไม่สามารถจัดสรรและ
ขนส่งอาหารที่ต้องการจะบริจาคไปยังครัวเรือน ชุมชน
หรือสถานสงเคราะห์ทตี่ อ้ งการได้ จึงท�ำให้ตอ้ งน�ำอาหาร
ส่วนมากไปท�ำเป็นปุ๋ยหรือหมักเป็นก๊าซชีวภาพแทน
อนึ่ง จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว คณะวิจัย
ขอเสนอแนะแนวทางในการด�ำเนินการ ซึ่งแบ่งเป็นข้อ
เสนอแนะต่อภาครัฐ และข้อเสนอแนะต่อภาคธุรกิจ ดัง
ต่อไปนี้

10 ในเชิงปริมาณและสามารถลดค่าใช้จา่ ยได้ไม่นอ้ ยกว่า
1 ล้านบาททุกปี ขึน้ อยูก่ บั ขนาดของโรงแรม ซึง่ ค่าใช้จา่ ย
ที่ลดลงนี้มีมูลค่าสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทที่
ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการการป้องกันเพื่อลดปัญหาขยะ
อาหารหลายเท่า นอกจากนี้แล้ว การลงทุนในการว่า
จ้างบริษัทที่ปรึกษาและการวางระบบเป็นการลงทุนครั้ง
เดียว ในขณะที่ต้นทุนที่ประหยัดได้สามารถเก็บเกี่ยวทุก
ปีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่ประเด็นปัญหาคือ ผู้ประกอบการ
ส่วนมากยังไม่ตระหนักถึงค่าใช้จา่ ยทีอ่ าจประหยัดได้ แต่
กลับมองเรือ่ งการบริหารจัดการขยะอาหารเป็นเพียงเรือ่ ง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีค่าใช้จ่ายเท่านั้น ดังนั้นเพื่อ
เป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการหันมาสนใจประเด็นนี้
ภาครัฐอาจพิจารณาที่จะให้แรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการ
ที่สามารถลดปริมาณขยะอาหารได้ในลักษณะของ tax
credit ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยในการวางระบบการบริหารจัดการ
ขยะ อย่างน้อยในช่วงแรกเพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนัก
ถึงขนาดของผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการลด
ความสูญเสียของอาหารว่าสามารถสร้างผลตอบแทนได้
คุ้มค่าแก่การลงทุน

4.1 ภาครัฐ

ภาครัฐมีบทบาทส�ำคัญในการกระตุน้ ให้เกิดระบบ
นิเวศของการบริหารจัดการขยะอาหารและอาหารส่วน
เกิน โดยการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการมีนโยบาย
และมาตรการในการลดขยะอาหารและการน�ำอาหารที่
ต้องทิ้งไปใช้ประโยชน์อื่นหรือน�ำไปบริจาคแทนการฝัง
กลบ ดังนี้
1) การลดปริมาณขยะอาหารหรืออาหารส่วนเกิน (reduce)

การศึกษาพบว่าขั้นตอนในการลดขยะอาหาร
นั้นมีแรงจูงใจในเชิงธุรกิจเนื่องจากการประหยัดอาหาร
ที่ต้องทิ้งย่อมส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายได้ ทั้งนี้ มีตัวอย่าง
เชิงประจักษ์จากโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการของ สสปน.
หลายโรงแรมที่พบว่าสามารถลดขยะอาหารกว่าร้อยละ
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2) การส่งเสริมการน�ำอาหารส่วนเกินไปบริจาค

การศึกษาพบว่ามีอาหารส่วนเกินที่ยังสามารถ
รับประทานได้จ�ำนวนมากที่ไม่มีระบบขนส่งโลจิสติกส์
และการบริหารจัดการที่สามารถส่งให้ถึงผู้ที่ต้องการได้
เนื่องจากมีองค์กรที่ไม่แสวงหาก�ำไรที่มีมาตรฐานในการ
ขนส่งอาหาร และสามารถเก็บรักษาคุณภาพของอาหาร
ที่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยเพียงรายเดียว รวมทั้งผู้
ประกอบการไม่มแี รงจูงใจในการบริจาคอาหาร เนือ่ งจาก
มีความเสีย่ งต่อการถูกฟ้องหากอาหารทีบ่ ริจาคไปนัน้ ก่อ
ให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้รับ ดังนั้นรัฐจึงจ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินการเพื่อให้มีระบบนิเวศของการบริจาคอาหารดัง
ต่อไปนี้
ประการแรก ออกกฎหมายเพื่อให้การคุ้มครองผู้
ที่บริจาคและผู้ที่เป็นตัวกลางในการกระจายอาหารเพื่อ
รายงานทีดีอาร์ ไอ

น�ำไปบริจาค เพื่อเป็นการป้องกันจากการถูกฟ้องเรียก
ค่าเสียหายในกรณีทผี่ รู้ บั บริจาคมีปญ
ั หาสุขภาพจากการ
บริโภคอาหาร โดยการก�ำหนดมาตรฐานของการถนอม
อาหารและการขนส่งอาหารที่บริจาค เช่น อุณหภูมิใน
การขนส่งสินค้าอาหารแต่ละประเภท มาตรฐานด้านสุข
อนามัย เป็นต้น
อนึ่ ง หากโรงแรมหรื อ ร้ า นค้ า ปลี ก ที่ บ ริ จ าค
ตลอดจนองค์ ก รที่ ไ ม่ แ สวงหาก� ำ ไรที่ รั บ หน้ า ที่ ใ นการ
ขนส่งอาหารที่บริจาคด�ำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว
แล้ว ก็ไม่ต้องรับผิดต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ที่รับบริจาค
ซึ่ ง อ� ำ นาจในการออกกฎหมายเพื่ อ การคุ ้ ม ครองผู ้ ที่
บริจาคและผู้ที่เป็นตัวกลางในการกระจายอาหารเพื่อน�ำ
ไปบริ จ าคอาจมอบหมายให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องกระทรวง
สาธารณสุข
ประการที่สอง ให้องค์กรไม่แสวงหาก�ำไรที่ท�ำ
หน้ า ที่ ใ นการรั บ กระจายอาหารเพื่ อ น� ำ ไปบริ จ าคต่ อ
สามารถจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่สามารถ
หักภาษีได้เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปมี
แรงจูงใจในการให้การสนับสนุนด้านการเงิน ซึ่งอยู่ภาย
ใต้อ�ำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลัง
ประการที่สาม สร้างแพลตฟอร์ม (platform) ของ
ผู้ที่ต้องการบริจาคอาหาร ผู้ที่ต้องการรับอาหารตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแบบ real time โดยอาจริเริ่ม
ในบางพื้นที่เช่น กทม. ก่อน ทั้งนี้อาจมอบหมายให้เป็น
หน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบในการด�ำเนิน
การดังกล่าว
ประการที่สี่ คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่ผู้
จ�ำหน่ายสินค้าหากมีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการบริจาค
อาหารหรือวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้แก่องค์กร
ไม่แสวงหาก�ำไร องค์กรการกุศล หรือโรงเรียนที่ได้รับ
การรับรองเพื่อจูงใจให้ผู้ผลิตอาหารส่วนเกินเลือกที่จะ
บริจาคอาหารเหล่านั้นแทนการท�ำลายเพื่อขอภาษีคืน
ทั้งนี้การด�ำเนินงานดังกล่าวควรอยู่ภายใต้อ�ำนาจหน้าที่
ของกรมสรรพากร
ฉบับที่ 159 ธันวาคม 2562

ประการที่ ห ้ า ก� ำ หนดให้ โ รงแรมที่ รั บ จั ด งาน
ประชุมสัมมนา หรืองานจัดเลี้ยงอื่นๆ ที่ใช้งบประมาณ
ของรัฐต้องบริจาคอาหารส่วนเกินจากงานจัดเลี้ยง ซึ่ง
เป็นแนวทางทีแ่ พร่หลายในต่างประเทศทีเ่ รียกว่า “green
meeting” ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้โรงแรมมีระบบ
การบริหารจัดการอาหารส่วนเกินทีด่ ี ทัง้ นี้ การด�ำเนินการ
ดังกล่าวควรอยู่ภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง
ประการที่หก จัดท�ำฐานข้อมูลองค์กร ชุมชน
โรงเรียนและสถานที่อื่นๆ ที่รับบริจาคอาหารในแต่ละ
พื้นที่เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการที่
ต้องการจะบริจาคอาหาร และอาจพัฒนาแอปพลิเคชัน
(Application) ในการจัดสรรอาหารส่วนเกิน โดยอาจ
มอบหมายให้เป็นหน้าทีข่ องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประการสุดท้าย รณรงค์เรือ่ งขยะอาหารเช่นเดียว
กับการรณรงค์งดเหล้าและบุหรี่ หรือโครงการตาวิเศษ
เพื่อสร้างจิตส�ำนึกในการรับประทานอาหารไม่ให้มีการ
“กินทิ้ง กินขว้าง” โดยการด�ำเนินงานดังกล่าวควรให้
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ
สสส.เป็นผู้ด�ำเนินการ
3) การส่งเสริมให้มกี ารน�ำขยะอาหารไปใช้ประโยชน์ตอ่
(recycle)

การศึกษาพบว่าเศษอาหารจ�ำนวนมากจากภาค
ธุรกิจและครัวเรือนถูกน�ำไปฝังกลบ เนื่องจากไม่มีการ
แยกขยะอิ นทรี ย์ อ อกจากขยะประเภทอื่ น รวมทั้ ง ค่ า
ธรรมเนียมในการเก็บขยะต�่ำเกินไป กล่าวคือ มีการเก็บ
ค่าก�ำจัดขยะจากภาคครัวเรือนเพียงหลังละ 20 บาท และ
ภาคธุรกิจแห่งละ 80-100 บาท นอกจากนี้แล้ว ธุรกิจราย
ย่อยและครัวเรือนยังขาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ�ำเป็นใน
การน�ำขยะอาหารไปใช้ประโยชน์ตอ่ เช่น การท�ำปุย๋ หมัก
การท�ำน�ำ้ หมักชีวภาพ ฯลฯ ดังนัน้ เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้
มีการน�ำขยะอาหารไปใช้ประโยชน์ได้มากขึน้ ภาครัฐควร
จะด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะดังต่อไปนี้
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1. แยกการเก็บขยะอินทรีย์จากการเก็บขยะ
ประเภทอื่นๆ โดยอาจสลับวัน หรือมีรอบ
พิเศษในแต่ละวันของการจัดเก็บขยะอินทรีย์
โดยควรเริ่มจากขยะในภาคธุรกิจก่ อ นซึ่ ง
มี ก ารด� ำ เนิ น การในบางเทศบาลของต่ า ง
จังหวัดแล้ว
2. ยกเลิกระบบสัมปทานการจัดเก็บขยะ หาก
ผู้ประกอบการจ้างบริษัทเอกชนให้เข้ามา
ด�ำเนินการในการบริหารจัดการขยะ ภาค
เอกชนควรที่จะเลือกบริษัทที่เข้ามาด�ำเนิน
การเองได้ จ ากรายชื่ อ บริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ การ
รับรองโดยกรมควบคุมมลพิษ ทั้งนี้ บริษัท
จะต้องรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ
และประเภทของขยะทีจ่ ดั เก็บต่อกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม โดยแยกขยะอาหารออกจากขยะ
ประเภทอื่นๆ
3. ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บ
ขยะให้สะท้อนต้นทุนในการบริหารจัดการ
ขยะทีแ่ ท้จริง ทัง้ นี้ รัฐบาลอาจจ�ำเป็นต้องออก
เป็นกฎหมายกลางที่ก�ำหนดค่าธรรมเนียม
ขั้นต�่ำส�ำหรับทุกพื้นที่มิฉะนั้นแล้วองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจหลีกเลี่ยงที่จะขึ้น
ค่าจัดเก็บขยะเนือ่ งด้วยกลัวเสียผลประโยชน์
ทางการเมือง นอกจากนีก้ ค็ วรพิจารณาระบบ
การเก็บค่าธรรมเนียมตามปริมาณขยะ ซึ่ง
ต้ อ งด� ำ เนิ น การเป็ น ระบบเหมื อ นกั น ทั่ ว
ประเทศเพื่อป้องกันมิให้เกิดการเคลื่อนย้าย
ขยะไปทิ้งในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีอัตราค่าจัด
เก็บต�่ำกว่า
4. มี ศู น ย์ แ ปรรู ป ขยะอาหารในแต่ ล ะองค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ธุ ร กิ จ ขนาด
ย่อมหรือครัวเรือนสามารถน�ำขยะอาหารมา
แปรรูปเป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น ปุ๋ย น�้ำ
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หมักชีวภาพ เป็นต้น
4.2 ภาคธุรกิจ

เนื่องจากการบริหารจัดการขยะอาหารอย่างเป็น
ระบบยังเป็นเรือ่ งทีค่ อ่ นข้างใหม่ในประเทศไทย คณะวิจยั
จึงเสนอให้สมาคมการค้าในกลุ่มธุรกิจโรงแรม และธุรกิจ
ค้าปลีก เป็นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการสร้างความตระหนัก
ในกลุ่มสมาชิกเกี่ยวกับความส�ำคัญในการบริหารจัดการ
ขยะอาหารที่ดี โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจค้า
ปลีกก�ำหนดให้การบริหารจัดการอาหารส่วน
เกินและขยะอาหารเป็นมาตรการหนึง่ ในการ
ลดต้นทุนหรือสร้างรายได้เพิม่ และสร้างภาพ
ลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจ โดยอาจเริ่มจากการ
ให้สมาคมโรงแรมไทย และสมาคมผู้ค้าปลีก
ไทย จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทาง
วิธกี ารต่างๆ ในการบริหารจัดการและต้นทุน
ที่สามารถประหยัดได้หรือรายได้ที่อาจได้
รับเพิ่มขึ้น โดยให้โรงแรมและร้านค้าปลีกที่
มีประสบการณ์มาช่วยแบ่งปันข้อมูลและให้
ค�ำแนะน�ำ รวมถึงบริษัทที่ปรึกษาด้านการ
บริหารจัดการขยะอาหารด้วย
2. สมาชิกบางรายทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ในการพัฒนา
ระบบในการบริหารจัดการขยะอาหารหรือ
อาหารส่วนเกินอาจรวมตัวกันเป็นกลุม่ “รักษ์
อาหาร” ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกามี
การรวมตัวกันของสมาคมการค้า 3 สมาคม
ได้แก่ สมาคมผู้ผลิตสินค้าอาหารและเครื่อง
ดื่ม สมาคมผู้ค้าปลีกอาหาร และสมาคม
ร้านอาหาร เพื่อสร้างแนวร่วมในการลดขยะ
อาหาร (Food Waste Reduction Alliance)
ซึ่งมีบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เข้าร่วม เช่น
ร้านเครืออาหารจานด่วน McDonald หรือผู้
ผลิตอาหาร Del Monte Kellogg’s หรือร้าน
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ค้าปลีก เช่น Ahold Delhaize (แม็คโคร)
Safeway และ Target เป็นต้น
ข้อเสนอแนะที่น�ำเสนอมานั้นมีหลากหลาย จึง
จ�ำเป็นต้องมีการจัดล�ำดับก่อนหลังในการด�ำเนินการตาม
ความยากง่าย เช่น มาตรการที่เกี่ยวโยงกับการปรับปรุง
กฎหมายระดับพระราชบัญญัตจิ ะใช้เวลานาน ความพร้อม
ของหน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบในการด�ำเนินการ
และความส�ำคัญของมาตรการดังกล่าวในการสร้างระบบ
นิเวศของการบริหารจัดการขยะอาหาร
เนื่องจากประเทศไทยมีผู้เล่นในระบบนิเวศของ
การบริหารจัดการอาหารที่ครบถ้วนแล้ว ไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มโรงแรมและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีระบบการ
บริหารจัดการขยะอาหารแล้ว หรือสถาบันการศึกษาของ
รัฐ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์กรที่เป็นตัวกลาง
ในการรับบริจาคอาหาร เช่น SOS องค์กรหรือชุมชนที่
รับบริจาคอาหารทัง้ ทีเ่ ป็นประจ�ำและครัง้ คราว หน่วยงาน
ของรัฐทีใ่ ห้การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ เช่น สสปน.
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางพื้นที่ องค์กร
ระหว่างประเทศที่มีโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะอาหาร เช่น GIZ หน่วยงานด้านวิชาการในประเทศที่
ศึกษาปัญหาขยะอาหาร เช่น TEI และ TDRI หากแต่การ
ท�ำงานของแต่ละภาคส่วนยังขาดการเชื่อมโยงกัน และ
ขาดฐานข้อมูลเกี่ยวกับขยะอาหาร สิ่งที่สามารถด�ำเนิน
การต่อไปได้ก็คือการต่อยอดจากองค์ประกอบของระบบ
การบริหารจัดการขยะอาหารที่มีอยู่เพื่อให้การบริหาร
จัดการขยะอาหารเชื่อมโยงกันได้ ควรด�ำเนินการดังนี้
1. สร้างฐานข้อมูลปริมาณขยะอาหารในภาค
โรงแรมเพื่อเป็นการน�ำร่องการพัฒนาข้อมูล
ขยะอาหารในระดับประเทศซึ่งเป็นข้อมูล
พื้นฐานที่จ�ำเป็นในการบริหารจัดการปัญหา
ขยะอาหาร เพื่อต่อยอดจากโครงการของ
สสปน. แต่การสร้างฐานข้อมูลดังกล่าวต้อง
ได้รับความร่วมมือจากโรงแรมในการแจ้ง
ฉบับที่ 159 ธันวาคม 2562

ข้ อ มู ล ปริ ม าณขยะอาหารของตนเอง ซึ่ ง
โรงแรมอาจไม่ต้องการเปิดเผย จึงจ�ำเป็น
ต้องมีแรงจูงใจให้โรงแรมเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว เช่น ก�ำหนดให้โรงแรมที่เปิดให้
บุคคลที่สามตรวจสอบปริมาณขยะอาหาร
ในโรงแรมจะได้ รั บ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
แหล่งที่มาของขยะอาหารในโรงแรมของตน
ว่าเกิดจากจุดไหน ตลอดจนแนวทางในการ
ด�ำเนินการเพื่อลดปริมาณขยะอาหารและ
วงเงินที่สามารถประหยัดได้เบื้องต้นจาก
ประสบการณ์ของโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ
ของ สสปน.
2. จัดท�ำเว็บไซต์เกี่ยวกับบุคคลหรือหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วกับนิเวศการบริหารจัดการขยะอาหาร
ในโรงแรม เช่น
• รายชื่ อ โรงแรมที่ ไ ด้ เ ข้ า โครงการของ
สสปน. ร้านค้าปลีกที่มีระบบการบริหาร
จัดการและข้อมูลผลลัพธ์จากการด�ำเนิน
การซึ่ ง อาจได้ ม าจากบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา
LightBlue Environmental Consulting
• รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการในการส่ง
เสริมของภาครัฐและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น สสปน.
• รายชื่ อ หน่ ว ยงานที่ มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย
เกี่ยวกับปัญหาขยะอาหาร เช่น สสส.
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมัน (GIZ) สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเซีย (AIT) เป็นต้น พร้อมรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงการ
• รายชือ่ บริษทั ทีป่ รึกษาเกีย่ วกับการบริหาร
จัดการขยะอาหาร เช่น บริษัท LightBlue
Environmental Consulting หรือบริษัทที่
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รับบริหารจัดการขยะที่ได้มาตรฐานเช่น
WMS เป็นต้น พร้อมรายละเอียดของ
แต่ละองค์กร
• รายชื่อองค์กรสาธารณะที่เกี่ยวกับการ
บริจาคอาหาร เช่น SOS มูลนิธกิ ระจกเงา
พร้ อ มรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมที่
แต่ละองค์กรด�ำเนินการ
• รายชื่อหน่วยงาน องค์กร หรือชุมชนที่รับ
บริจาคอาหาร โดยอาจระบุลักษณะของ
อาหารทีต่ อ้ งการ เช่น อาหารปรุงส�ำเร็จรูป
วัตถุดบิ ในการปรุงอาหาร อาหารกระป๋อง
ฯลฯ เป็นต้น
• รายชื่ อ บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การ
รีไซเคิลขยะอาหาร เช่น บริษัท SORTs
Corporation ทีจ่ ำ� หน่ายเครือ่ งแปรรูปขยะ
อาหารเป็นปุ๋ย อาหารสัตว์ และพลังงาน
เป็นต้น
			 ทั้งนี้หน่วยงานที่สามารถริเริ่มโครงการ
ดังกล่าวอาจเป็น สสปน. สสส. หรือ กรม
ควบคุมมลพิษ เป็นต้น ซึ่งจะต้องดูแลให้
เว็บไซต์และข้อมูลทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
3. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาขยะอาหาร
และวิธกี ารลดขยะอาหาร เช่น การรณรงค์ให้
ทานอาหารให้หมดจาน สัง่ อาหารไม่มากเกิน
ควร เป็นต้น โดย สสส. จะเป็นหน่วยงานที่
มีความเชีย่ วชาญในการรณรงค์ดงั กล่าว และ
การประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับโรงแรมทีม่ รี ะบบ
การบริหารจัดการขยะอาหารทีด่ ี โดย สสปน.
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อที่
จะสร้างแรงจูงใจให้โรงแรมอืน่ ๆ สนใจในการ
พัฒนาระบบดังกล่าวด้วยเพื่อที่จะสามารถ
รองรับความต้องการของ “green meeting”
ได้
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เมื่อการด�ำเนินการทั้ง 3 ขั้นตอนที่กล่าวมาลุล่วง
ดีแล้ว โรงแรมที่ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ
อาหารที่ดีก็อาจรวมตัวกันเพื่อผลักดันให้โรงแรมอื่นๆ
เข้าร่วมด้วย
ส�ำหรับมาตรการทางกฎหมายนั้นอาจผลักดัน
ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาระบบนิเวศของการบริหารจัดการ
ขยะอาหาร เนื่องจากมาตรการเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ให้แรงจูงใจด้านภาษี การออกกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริจาค
อาหาร หรือการยกเลิกระบบสัมปทานขยะ จะช่วยส่งเสริม
ให้มีผู้เล่นในระบบนิเวศมากขึ้น
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