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บทคดัย่อ

 ทีผ่า่นมาประเทศไทยไมม่กีารรณรงคล์ดการสญูเสยีอาหารในครวัเรอืนก่อนที่

จะเป็นขยะอยา่งจรงิจงั ท�าใหป้รมิาณขยะอาหารกลบัมแีนวโน้มสงูขึน้  อนัเน่ืองจากสงัคม

ขาดความรู ้ความเขา้ใจในขัน้ตอนทีท่�าใหเ้กดิขยะอาหารในครวัเรอืน จงึเป็นเหตุใหค้น

ทิง้ขวา้งอาหารซึง่เป็นสาเหตุส�าคญัของสารอาหาร ทัง้ทีย่งัไมไ่ดบ้รโิภคและทิง้โดยไม่

ตัง้ใจ บทความน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อน�าเสนอมโนทศัน์และแบบจ�าลองของการลดขยะ

อาหารในครวัเรือนแบบครบวงจร โดยรูปแบบการน�าเสนอจะใช้วิธีการทบทวน

วรรณกรรม การวเิคราะหเ์อกสาร และน�าเสนอรายงานแบบพรรณนาเชงิวเิคราะห ์ผล

การศกึษาพบวา่ กระบวนทศัน์ใหมใ่นมมุมองของการลดการเกดิขยะอาหารในครวัเรอืน

แบบครบวงจร จะยดึหลกัการจดัการก่อนจะเป็นขยะอาหาร และมุ่งเน้นทีก่ารจดัการ

ภายในครวัเรอืนทีใ่ชง้บประมาณน้อย ลดคา่ใชจ้า่ยในการจดัการขยะโดยรวมและลดผลก

ระทบสิง่แวดลอ้ม อกีทัง้จุดประกายความสนใจและรณรงคส์รา้งความตระหนักใหก้บั

ชมุชนเพือ่น�าไปสูก่ารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีท่กุครวัเรอืนสามารถปฏบิตัไิดใ้นการลด

การทิง้ขวา้งอาหาร 

ค�าส�าคญั : 1. ขยะอาหาร. 2. การสญูเสยีอาหาร.
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Integrated Food Waste Reduction in Households

Patranit Srijuntrapun2

Abstract

 An intensive campaign for reducing household food waste has not been 

launched in Thailand, leading to a continuous increase in the amount of food 

waste. This is due to a lack of knowledge and insufficient understanding of the 

causes of food waste generation in household, resulting in unintentional food 

waste discarding. This article proposes a model for reducing food waste in 

households. The methodology involved literature review, document analysis, and 

an analytic descriptive research method. A new paradigm of household food 

waste reduction embraces the principle of pre hoc food waste management with 

a focus on households which requires low budgets. This would reduce the cost 

of municipal waste management, decrease environmental impacts, initiate interests 

and raise awareness of food waste reduction in the community. This can lead to 

a change in people’ food waste disposal behavior. 

Keywords : 1. Food waste. 2. Food losses. 
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บทน�า

 วกิฤตขยะอาหารเป็นปญัหาระดบัโลก ทัง้ในประเทศพฒันาแลว้ และประเทศที่

ก�าลงัพฒันา โดยในแต่ละปีมอีาหารทีถ่กูทิง้ทัว่โลกมากถงึ 1.3 พนัลา้นตนั หรอืราว 1 ใน 

3 ของอาหารทีผ่ลติใหม้นุษยบ์รโิภค (Gustavsson et al., 2011) แมแ้ต่ในสหภาพยโุรป 

(EU) ซึง่เป็นกลุม่ประเทศพฒันาแลว้กม็ขียะอาหารมากถงึ 89 ลา้นตนั/ปี หรอืเฉลีย่ 180 

กโิลกรมั/คน/ปี ซึง่เป็นระดบัทีส่งูมากเมือ่เทยีบกบัประเทศสหรฐัอเมรกิาทีม่ขียะอาหารราว 

34 ลา้นตนั/ปี และมกีารคาดการณ์วา่ขยะอาหารในสหภาพยโุรปมโีอกาสเพิม่ขึน้เป็น 126 

ลา้นตนั/ปี ภายในปี 2563 (EPRS, 2014) ในขณะทีผ่ลการศกึษาจาก Institution of 

Mechanical Engineers ระบุวา่ อาหารทีผ่ลติขึน้ทัง้หมดบนโลกตอ้งสญูเสยีและกลายเป็น

ขยะถงึ 30-50% โดยไมไ่ดต้กถงึทอ้งมนุษยเ์ลย (Institution of Mechanical Engineers, 

2013)  ในขณะทีม่ปีระชากรทัว่โลกตอ้งเผชญิความหวิโหยถงึ 870 ลา้นคน หรอื ประชากร

โลก 1 ใน 8 คน ยงัอดอยากและขาดแคลนอาหารอยู ่(UN News Center, 2012) ซึง่การ

ขาดแคลนอาหารจะทวคีวามรนุแรงตามจ�านวนประชากรโลกทีเ่พิม่ขึน้ในทกุๆ ปี โดยมกีาร

คาดการณ์วา่จ�านวนประชากรโลกจะเพิม่เป็น 9 พนัลา้นคนในปี 2593  โดยเชือ่วา่อาหาร

ทีถ่กูทิง้เหลา่น้ีมปีรมิาณมากเพยีงพอทีจ่ะน�าไปเลีย้งคนนบัพนัทัว่โลกได ้(Institution of 

Mechanical Engineers, 2013) นอกจากน้ีขยะอาหารยงัสง่ผลลบต่อสิง่แวดลอ้มจากการ

ปลดปลอ่ย CO2 ทีไ่มจ่�าเป็น (unnecessary CO2 emission) อกีทัง้อาหารทีถ่กูทิง้ดงักลา่ว

ไมเ่พยีงแต่สิน้เปลอืงทรพัยากรทีใ่ชเ้พาะปลกู เชน่ ทีด่นิ น�้า พลงังาน และปจัจยัการผลติ         

อืน่ๆ แต่ยงัรวมถงึการสญูเสยีมลูคา่ทางเศรษฐกจิโดยเปลา่ประโยชน์อกีดว้ย (Gustavsson 

et al., 2011)

 ส�าหรบัประเทศไทย ขยะอาหารเป็นปญัหาส�าคญัของการจดัการขยะโดยเฉพาะ

ในเขตเมอืง จากการศกึษาในระหวา่งปี 2548-2552 ขยะอาหารมสีดัสว่นมากทีส่ดุคดิเป็น 

41.95-44.99 % ของปรมิาณขยะทีจ่ดัเกบ็ไดใ้นกรงุเทพฯ โดยขยะเหลา่น้ีมกัเกดิขึน้ในครวั

เรอืน (Sharp and Sang-Arun, 2012) และสว่นใหญ่จะถกูก�าจดัโดยการทิง้ลงถงัขยะเพือ่

ใหห้น่วยงานภาครฐัหรอืเอกชนมาเกบ็ขนเพือ่น�าไปฝงักลบ อยา่งไรกต็ามมกีารแนะน�าให้

ลดขยะอาหาร ณ แหลง่ก�าเนิดเพือ่ใหม้ปีรมิาณขยะทีจ่ะตอ้งน�าไปก�าจดัหรอืท�าลายใหน้้อย

ทีส่ดุ โดยการน�าขยะอาหารไปหมกัท�าปุ๋ ย ผลติน�้าสกดัชวีภาพ ผลติก๊าซชวีมวล หรอืน�า

ไปเลีย้งสตัว ์แต่การสง่เสรมิดงักลา่วกลบัไมไ่ดร้บัการตอบรบัจากประชาชนโดยเฉพาะใน

เขตเมอืงเพราะการด�าเนินการดงักลา่วมขี ัน้ตอนทียุ่ง่ยาก ใชเ้วลามาก ใชพ้ืน้ทีม่าก อกีทัง้

ผลผลติทีไ่ด ้เชน่ ปุ๋ ยหมกัหรอืน�้าสกดัชวีภาพกไ็มใ่ชส่ิง่ทีค่นในเขตเมอืงตอ้งการ เพราะไม่

สอดคลอ้งกบัการประกอบอาชพีของคนในเขตเมอืง
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 ทีผ่า่นมาประเทศไทยไมม่กีารรณรงคล์ดการสญูเสยีอาหารในครวัเรอืนกอ่นทีจ่ะ

เป็นขยะอยา่งจรงิจงั มกัมแีต่การรณรงคค์ดัแยกขยะรไีซเคลิจนท�าใหป้จัจบุนัน้ีปรมิาณขยะ

รไีซเคลิจากการจดัเกบ็ขยะมน้ีอยลงอยา่งเหน็ไดช้ดั แต่ปรมิาณขยะอาหารกลบัมแีนวโน้ม

สงูขึน้ อนัเน่ืองจากสงัคมขาดความรู ้ ความเขา้ใจในขัน้ตอนทีท่�าใหเ้กดิขยะอาหารใน                

ครวัเรอืน จงึเป็นเหตุใหค้นทิง้ขวา้งอาหารซึง่เป็นสาเหตุส�าคญัของการอาหารทัง้ทีย่งัไมไ่ด้

บรโิภคและทิ้งโดยไม่ตัง้ใจ หรอืแมแ้ต่การทิ้งอาหารทีถู่กปล่อยไวใ้หเ้น่าเพราะขาด                  

ความใสใ่จ การรบัประทานอาหารไมห่มดจาน ซึง่สิง่เหลา่น้ีลว้นเกดิขึน้ในครวัเรอืนและ

สามารถแกไ้ขหรอืปรบัปรงุใหด้ขี ึน้ได ้โดยการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในขัน้ตอนทีท่�าใหเ้กดิ

การสญูเสยีอาหารและการเกดิขยะอาหารในครวัเรอืน และรณรงคส์รา้งความตระหนกัให้

กบัชมุชนเพือ่น�าไปสูก่ารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการลดการทิง้ขวา้งอาหาร 

 จากบทบาทและความส�าคญัดงักลา่ว บทความน้ีจงึตอ้งการน�าเสนอมโนทศัน์

เกีย่วกบัการลดการเกดิขยะอาหารในครวัเรอืนแบบครบวงจร โดยวเิคราะหแ์ละน�าเสนอ

แบบจ�าลองขัน้ตอนการเกดิขยะอาหารในครวัเรอืน รวมถงึแนวทางลดขยะอาหารในแต่ละ

ขัน้ตอน โดยรปูแบบการน�าเสนอในบทความน้ีจะใชว้ธิกีารทบทวนวรรณกรรม (literature 

review) การวเิคราะหเ์อกสาร (document analysis) และน�าเสนอรายงานแบบพรรณนา

เชงิวเิคราะห ์(analytical description) ผลจากการศกึษาในครัง้น้ีคาดวา่จะ (1) สามารถให้

ขอ้มลูเบือ้งตน้ส�าหรบัการจดัการขยะอาหารและแนวทางการลดขยะอาหารทีเ่หมาะสมกบั

ครวัเรอืน  (2) เพือ่จดุประกายความสนใจแนวทางการลดการสญูเสยีอาหารกอ่นกลายเป็น

ขยะอาหาร (3) เพือ่ใหเ้ป็นแนวทางการรณรงคข์องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการลดการขยะ

อาหารในครวัเรอืนทีใ่ชง้บประมาณน้อย ลดคา่ใชจ้า่ยในการจดัการขยะโดยรวมและลด

ปญัหาสิง่แวดลอ้ม

การเกิดขยะอาหาร

 ในภาคครวัเรอืนหากมกีารจดัการอาหารทีไ่มเ่หมาะสม หรอืขาดการวางแผน

ทีด่จีะน�าไปสูก่ารสญูเสยีอาหาร (food losses) ซึง่การสญเสยีอาหารโดยทัว่ไปหมายถงึ 

การลดลงของอาหารทีย่งัสามารถบรโิภคได ้ (edible food products) ในขัน้ตอนหรอื

กระบวนการต่างๆ ของโซ่อุปทาน (supply chain) ตัง้แต่ขัน้ตอนการผลติ การขนสง่ 

จนถงึการบรโิภคของมนุษย ์โดยการสญูเสยีอาหารหากเกดิขึน้ในตอนปลายสดุของโซ่

อุปทาน (การคา้ปลกี และ การบรโิภค) โดยการน�าอาหารทีย่งัสามารถบรโิภคไดไ้ปทิง้ 

หรอื น�าไปเลีย้งสตัว ์จะเรยีกวา่ ขยะอาหาร (food waste) ดงันัน้ขยะอาหารจะไมร่วม

ถงึสว่นทีก่นิไมไ่ด ้(inedible or undesirable portions of foodstuff) (Parfitt et al., 2010; 
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FAO, 1981; Hodges et al., 2011) โดยสาเหตุการเกดิขยะอาหารในครวัเรอืนจะ

เกีย่วขอ้งกบัประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี

 1. การวางแผน (planning issue) การซือ้ของมากเกนิจ�าเป็น และ การขาด

การวางแผนก่อนการซื้ออาหาร เป็นหน่ึงสาเหตุของการเพิม่ปรมิาณขยะอาหารใน                

ครวัเรอืน ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ทีข่าดการวางแผนก่อนการซือ้อาหาร (Lack of planning) 

มกัจะซือ้ของเกนิความตอ้งการของตวัเอง (Priefer et al., 2013) จากการศกึษาของ Lee 

and Willis (2010) ในประเทศองักฤษ พบวา่  5.3 ลา้นตนั หรอื 64% ของขยะอาหาร

จากครวัเรอืนเป็นสิง่ทีส่ามารถหลกีเลีย่งได ้(evitable) และการส�ารวจในประเทศเยอรมนี

พบวา่ 59% ของขยะอาหารจากครวัเรอืนเป็นผลมาจากการวางแผนก่อนการซือ้อาหาร

ทีผ่ดิพลาดและการจดัเกบ็อาหารทีไ่มเ่หมาะสม (suboptimal storage of food) อกีทัง้

วยัรุน่มกัมกีารซือ้ของโดยไมไ่ดว้างแผนไวล้ว่งหน้าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูใ้หญ่ (United 

States Environmental Protection Agency, 2012) ดงันัน้การวางแผนการซือ้อาหารที่

ดจีะเป็นการหลกีเลีย่งการซือ้ของเกนิความจ�าเป็น (Quested et al., 2013) หรอือาจ

กลา่วไดว้า่การซือ้ของทีม่ปีระสทิธภิาพ จ�าเป็นตอ้งมกีารวางแผนรายละเอยีดของอาหาร

ทีต่อ้งการซือ้ (Priefer et al., 2013) ซึง่การวางแผนกอ่นการซือ้อาหารและการท�ารายการ

ซือ้อาหาร (pre-shop planning and shopping lists) ถอืเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการจดัการ

การบรโิภคในครวัเรอืนซึง่สามารถชว่ยลดการสญูเสญีอาหารและการเกดิขยะอาหารจาก

การซือ้ของเกนิความจ�าเป็น (over-purchase) (United States Environmental Protection 

Agency, 2012)

 2. ช่วงอายุการเก็บรกัษา/วนัหมดอายุบนฉลากสินค้า (food date 

labeling) ความสบัสนของชว่งอายกุารเกบ็รกัษา/วนัหมดอายบุนฉลากสนิคา้ เชน่ ‘best-

before date’, ‘used-by date’ สง่ผลใหเ้กดิการทิง้อาหารทีย่งัสามารถกนิไดเ้ป็นจ�านวน

มาก (European Commission, 2010) ฉลากทีร่ะบุวา่ ‘best-before date’ จะแสดงวนัที่

ซึง่ผลติภณัฑย์งัคงรกัษาคณุลกัษณะอยา่งเดมิ ทัง้ส ีรสชาต ิไวภ้ายใตส้ภาพของการเกบ็

รกัษาทีเ่หมาะสม  โดยที ่‘best-before date’ ไมไ่ดแ้สดงถงึความเสือ่มเสยีของผลติภณัฑ ์

(spoilage of a product) หากผลติภณัฑเ์กนิวนัทีร่ะบุไวใ้นฉลาก ผูบ้รโิภคสามารถ                

ตดัสนิใจทีจ่ะบรโิภคหรอืไม่บรโิภค โดยพจิารณาจากสกีลิน่รสดว้ยตนเอง ในทางตรง

ขา้ม ‘used-by date’ เป็นวนัสดุทา้ยทีส่ามารถบรโิภคได ้หากเกนิวนัทีร่ะบุจะเป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพเน่ืองจากจะมกีารก่อตวัของเชือ้จุลทรยีใ์นผลติภณัฑ ์ซึ่ง ‘used-by date’            

จะมลีกัษณะคลา้ยคลงึกบั ‘expiry date’ หรอื ‘expiration date’ อาจยอ่เป็น EXP หรอื 

Exp. date โดยหลงัจากวนัทีร่ะบุไวใ้นฉลาก ผลติภณัฑจ์ะมคีณุภาพ เชน่ เน้ือสมัผสั ส ี

กลิน่รส  คณุคา่ทางโภชนาการ ปรมิาณจลุนิทรยี ์ดอ้ยลงกวา่ขอ้ก�าหนดของมาตรฐานที่
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ตอ้งการ ไมค่วรน�ามาบรโิภค ซึง่การขาดความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งดงักล่าวอาจท�าให ้          

ผูบ้รโิภคเกดิความสบัสนได ้เชน่ ผูบ้รโิภคในประเทศองักฤษมากกวา่ 50% มกัจะมคีวาม

เขา้ใจผดิระหว่าง ‘best-before date’ และ ‘used-by date’ และยงัพบว่า 20% ของ                  

ขยะอาหารในประเทศองักฤษเกดิมาจากความสบัสนเกีย่วกบัวนัหมดอายบุนฉลากสนิคา้ 

(Lee and Willis, 2010)

 3. ขนาดบรรจขุองผลิตภณัฑ ์(portion sizes) ขนาดบรรจขุองผลติภณัฑม์ี

ความสมัพนัธก์บัปรมิาณของขยะอาหาร รวมถงึขยะอนัเกดิจากบรรจภุณัฑด์ว้ย ขนาด

บรรจขุองผลติภณัฑท์ีม่ขีนาดใหญ่มกัไดร้บัความนิยมจากผูซ้ือ้เน่ืองจากเมือ่ค�านวณราคา

แลว้จะมรีาคาทีถู่กกวา่ขนาดบรรจุของผลติภณัฑท์ีม่ขีนาดเลก็หรอืพอด ีแต่กลบัก่อให้

เกดิขยะอาหารมากกวา่เพราะไมส่ามารถทานไดห้มดก่อนทีจ่ะอาหารจะเน่าเสยี อยา่งไร

กต็ามในประเดน็น้ีมขีอ้โตแ้ยง้ คอื ขนาดบรรจขุองผลติภณัฑท์ีม่ขีนาดเลก็ถงึแมจ้ะชว่ย

ลดปรมิาณขยะอาหารได ้แต่กส็ามารถเพิม่ขยะอนัเกดิจากบรรจภุณัฑใ์นรปูแบบอืน่ เชน่ 

พลาสตกิ แกว้ ซึง่หากมคีวามรูใ้นการเกบ็รกัษา การถนอมอาหารและแชแ่ขง็ การซือ้

ของทีม่ปีรมิาณเยอะหรอืการซือ้ขนาดบรรจุของผลติภณัฑท์ีม่ขีนาดใหญ่ กจ็ะสามารถ

ลดปริมาณขยะอาหารได้ ลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ และประหยดัเงินไปพร้อมกัน 

(European Commission, 2010)

 4. การซ้ือของท่ียงัไม่จ�าเป็น (unnecessary purchase) การซือ้อาหารทีย่งั

ไมจ่�าเป็นตอ้งบรโิภคในเวลาอนัใกลม้คีวามสมัพนัธก์บัปรมิาณของขยะอาหารดว้ย หาก

ผูบ้รโิภคซือ้อาหารทีย่งัไมต่อ้งการจะใชใ้นขณะนัน้ (Quested et al., 2013) หรอืกกัตุน

อาหารไว ้ (overstock) มกัจะท�าใหเ้กดิขยะอาหารมากขึน้ เน่ืองจากรบัประทานไมท่นั

ก่อนวนัหมดอายุ นอกจากน้ีการซือ้ของเพราะการโฆษณาหรอืเพือ่จะลองรบัประทาน

อาหารชนิดใหม ่(Glanz, 2008) มกัจะก่อใหเ้กดิขยะอาหารเพิม่มากขึน้เชน่กนั เน่ืองจาก

อาหารจ�านวนหน่ึงจะถกูทิง้ไปเพราะผูบ้รโิภครูส้กึไมช่อบมนั 

 5. การจดัเกบ็ผลิตภณัฑ์ (storage) สภาพของการจดัเก็บอาหารและ

ผลติภณัฑอ์าหาร เชน่ ความชืน้, แสง อุณหภมู ิมผีลต่อความเสือ่มสภาพและการเน่า

เสยีของผลติภณัฑ ์(United States Environmental Protection Agency, 2012) ถา้หาก

สภาพการจดัเกบ็ไมเ่หมาะสมจะน�าไปสูก่ารเกดิขยะอาหารไดม้ากขึน้ ในทางตรงขา้ม 

ถา้สภาพการจดัเกบ็ทีเ่หมาะสมกจ็ะขยายอายขุองผลติภณัฑ ์(edible life of products) 

ออกไปไดอ้กี (European Commission, 2010) ซึง่ความรูใ้นการจดัเกบ็ผลติภณัฑม์สีว่น

สมัพนัธก์บัอาย ุโดยผูบ้รโิภคทีส่งูอายจุะมกีารจดัพืน้ทีจ่ดัเกบ็ผลติภณัฑ ์(organize the 

storage space) ไดด้กีวา่เดก็วยัรุน่ (Johnson et al., 2008) อกีทัง้รปูแบบการบรโิภค

อาหารทีเ่ปลีย่นไปโดยเน้นอาหารสะดวกซือ้มากขึน้ (convenience products) ท�าใหค้น
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ไม่เหน็ถงึความจ�าเป็น ในการหาความรูพ้ ืน้ฐานของการเกบ็ถนอมอาหารและการท�า

อาหาร นอกจากน้ี การจดัชัน้เกบ็ผลติภณัฑบ์อ่ยๆ เพือ่ตรวจสอบจ�านวนผลติภณัฑ ์วนั

หมดอายขุองผลติภณัฑ ์และการปรบัเปลีย่นการจดัวางของผลติภณัฑส์ามารถป้องกนั

การเกดิขยะอาหารได ้โดยมกีารส�ารวจวา่ การท�าความสะอาดชัน้จบัเกบ็นานๆ ครัง้จะ

ท�าให้ต้องโยนทิ้งอาหารและผลติภณัฑ์อาหารไปเป็นจ�านวนมาก (United States 

Environmental Protection Agency, 2012) 

 6. ทกัษะและความรู้ในการปรงุอาหาร (cooking skills and knowledge) 

จากการศกึษาของ Corrado (2007) พบวา่อาหารเหลอืทิง้มแีนวโน้มเกดิจากการขาด

ทกัษะในการปรงุอาหารและการเตรยีมอาหาร และทกัษะดงักลา่วมคีวามสมัพนัธก์บัอาย ุ

โดยพบว่าผูส้งูอายุจะมทีกัษะและความรูใ้นการปรุงอาหารมากกว่าคนอายุน้อย โดย

อาหารทีไ่หมห้รอืเสยีจากการเตรยีมอาหารมกัเกดิจากคนอายนุ้อย (young consumers) 

(Corrado, 2007) และ 50% ของคนทีอ่ายนุ้อยกวา่ 24 ปี ในประเทศองักฤษจะไมส่ามารถ

ท�ากบัขา้วจากสิง่ทีม่อียู่แลว้ในตู้เยน็ได ้ มกัจะต้องซื้อมาใหม่ และไม่มทีกัษะทีจ่ะใช้

ประโยชน์จากของเหลอื (leftovers) (Wrap, 2007) ซึง่การรูป้รมิาณการท�าอาหารที ่          

เหมาะสม (Proper portioning) และเทคนิคการเตรยีมอาหารทีด่ ีจะชว่ยลดขยะอาหาร

จากการเตรยีมอาหารเกนิความจ�าเป็น (United States Environmental Protection 

Agency, 2012; Quested et al., 2013) 

 7. การรบัประทานอาหาร (eating) การศกึษาของ Glanz (2008) พบว่า           

ขยะอาหารมคีวามสมัพนัธ์กบัการรบัประทานอาหาร การละเลยหรอืมองขา้มที่จะ                  

รบัประทานอาหารทีซ่ือ้มานานก่อน จะท�าใหเ้กดิการเน่าเสยีและกต็อ้งทิง้ไปในทีส่ดุ  และ

เมือ่เปรยีบเทยีบกนัจะพบวา่ครวัเรอืนทีท่านขา้วในบา้นและท�าอาหารรบัประทานเองจะ

ผลติขยะอาหารน้อยกวา่ครวัเรอืนทีท่านขา้วนอกบา้น (Schneider, 2008) โดยมากกวา่ 

60% ของขยะอาหารในประเทศองักฤษเกดิในชว่งขัน้ตอนการปรงุอาหาร เตรยีมอาหาร 

และตกัอาหารทีม่ากเกนิจ�าเป็น (Glanz, 2008)

 8. แนวโน้มของสภาพสงัคม-เศรษฐกิจ (socio-economic trends) การ

เพิม่ขึน้ของรายไดแ้ละการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมคีวามสมัพนัธก์บัการ

เพิม่ขึน้ของขยะอาหาร (Grethe et al., 2011) โดยปรมิาณขยะอาหารจะเพิม่มากขึน้ ใน

ครวัเรอืนทีม่รีายไดส้งู (Parfitt et al., 2010) ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของสหภาพยโุรป 

ทีค่าดการณ์วา่การสญูเสยีอาหาร (food losses) มแีนวโน้มจะสงูขึน้อนัเน่ืองจากรายไดท้ี่

เพิม่ขึน้จนถงึปี 2020 และขยะอาหารทีเ่พิม่สงูขึน้ไดร้บัอทิธพิลจากการเปลีย่นแปลง             

รปูแบบการบรโิภค (consumption patterns) เชน่ แนวโน้มการใชอ้าหารหรอืผลติภณัฑ์

อาหารน�าเขา้จากต่างประเทศ (luxury groceries) ทีเ่พิม่ขึน้ จะท�าใหเ้กดิขยะอาหารมาก
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ข ึน้ดว้ย เน่ืองจากอาหารหรอืผลติภณัฑอ์าหารทีน่�าเขา้จะมอีาย ุ(shelf life) คอ่นขา้งสัน้ 

นอกจากน้ีการทีผู่ห้ญงิตอ้งออกไปท�างานนอกบา้นเพิม่มากขึน้จะสง่ผลกระทบต่อการ

จดัการอาหารในครวัเรอืนท�าใหเ้วลาในการซื้ออาหารประจ�าวนัวนัยากขึน้ ดงันัน้จงึมี

ความจ�าเป็นตอ้งซือ้อาหารปรมิาณมากต่ออาทติย ์ซึง่อาจท�าใหม้อีาหารทีต่อ้งถกูทิง้มาก

ขึน้การจากการไมไ่ดใ้ชอ้าหารเหลา่นัน้ (unused) (Priefer et al., 2013)

 9. การเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร ์(demographic change) การ

เปลีย่นแปลงจากครอบครวัขยายกลายเป็นครอบครวัเดยีวจะท�าใหป้รมิาณขยะอาหาร

เพิม่มากขึน้ โดยอตัราการทิง้ขยะต่อคนของครอบครวัเดีย่วจะมมีากกวา่ครอบครวัขยาย 

เน่ืองจากขาดโอกาสทีจ่ะแบ่งปนัอาหาร (share food) ระหวา่งคนในครอบครวั อกีทัง้

เดก็วยัรุน่จะผลติขยะอาหาร มากกวา่ผูส้งูอาย ุ เน่ืองจากเดก็วยัรุน่มปีระสบการณ์น้อย

กว่าในการวางแผนและเตรยีมอาหาร รวมถึงไม่มทีกัษะในการจดัการปญัหาจาก          

ขยะอาหาร (Grethe et al., 2011; Cox and Downing, 2007; Hamilton et al., 2005)

ผลกระทบของขยะอาหาร (Impacts of food waste generation)

 ปรมิาณอาหารทีถ่กูทิง้ทีม่เีพิม่มากขึน้ทกุวนั จะสง่ผลกระทบในหลายดา้นทัง้

ความมัน่คงทางอาหารของคนยากจน, ดา้นการพฒันาทางเศรษฐกจิและดา้นสิง่แวดลอ้ม 

(Gustavsson et al., 2011; The Government Office of Science, 2011; Institution of 

Mechanical Engineers, 2013) อยา่งไรกต็ามมขีอ้โตแ้ยง้แนวคดิดงักลา่ววา่ อาหารที่

ถกูทิง้ไมส่ามารถชว่ยแกป้ญัหาความหวิโหยได ้การทีค่นในประเทศยากจนหวิโหยเพราะ

ไม่สามารถผลติอาหารไดอ้ย่างเพยีงพอทัง้ในแงป่รมิาณและคุณภาพของอาหาร หรอื

แมแ้ต่ ไม่มเีงนิมากพอทีซ่ือ้อาหารได ้ดงันัน้การลดปรมิาณอาหารทีถู่กทิง้ในประเทศ

ร�่ารวยอาจไมไ่ดแ้กป้ญัหาทัง้ 2 ขอ้ได ้แต่ทีแ่น่นอนอาหารทีถ่กูทิง้จะท�าใหเ้กดิผลกระทบ

ทัง้ดา้นสิง่แวดลอ้มและเศรษฐกจิ ดงัน้ี

 1. ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมจากการใช้ทรพัยากรเพ่ือการผลิตอาหาร 

อุตสาหกรรมการผลติอาหารมกีารใชท้รพัยากรและปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกมากทีส่ดุ โดย

มกีารปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในภาคการเกษตรคดิเป็น 14% ของปรมิาณการปลอ่ยก๊าซ

เรอืนกระจกทัง้หมด ซึง่การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในภาคการเกษตรจะมทีัง้ทางตรงจาก

ก๊าซมเีทนและก๊าซไนตรสัออกไซดจ์ากปุ๋ ย การเลีย้งปศุสตัว ์และการปลกูขา้ว และทาง

ออ้มจากการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิเพือ่การผลติอาหาร โดยมกีารท�าลายปา่เพือ่เพิม่

พืน้ทีท่างการเกษตรในการผลติอาหารซึง่มคีวามสมัพนัธก์ารปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 

(Priefer et al., 2013)

 การผลติอาหารในภาคเกษตรมกีารใช้น�้าสูงถึง 70% ของปรมิาณการใช้
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ทรพัยากรน�้าจดืทัง้หมด (UNESCO, 2009) และแนวโน้มการใชน้�้าจะเพิม่มากขึน้ 10-13 

ลา้นลา้นตารางเมตรต่อปีในกลางศตวรรษ (Institution of Mechanical Engineers, 2013) 

นอกจากน้ียงัมผีลกระทบจากสารเคม ี เช่น ปุ๋ ยและยาฆา่แมลง ทีต่กคา้งในดนิและน�้า

ใตด้นิเพิม่ขึน้จากการปลกูพชืเชงิเดีย่ว ซึง่น�าไปสูก่ารลดลงของความหลากหลายทาง

ชวีภาพและลดการบรกิารทางระบบนิเวศ (ecosystem services) (Priefer et al., 2013)  

ดงันัน้หากอาหารทีถ่กูผลติขึน้กลบัถกูใชอ้ยา่งฟุม่เฟือย กนิทิง้กนิขวา้งอยา่งไมรู่ค้ณุคา่ 

และกลายเป็นขยะอาหารในทีส่ดุ กเ็ทา่กบัวา่ทรพัยากรการผลติอาหารดงักลา่วถกูใชแ้ละ

สญูเสยีไปอยา่งสญูเปลา่

 2. ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมจากการเพ่ิมขึน้ของ bio-waste อาหารทีถ่กู

ทิง้จะกลายเป็นขยะอาหารทีส่ามารถยอ่ยสลายได ้ซึง่มผีลกระทบส�าคญั คอื (1) การ

ทบัถมและยอ่ยสลายของขยะอาหารสามารถผลติก๊าซมเีทนซึง่เป็นก๊าซเรอืนกระจกที่

ท�าใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น (Hall et al., 2009) (2) การก�าจดัขยะอาหารมกันิยมใชก้ารก�าจดั

ดว้ยฝงักลบทีต่อ้งใชพ้ืน้ทีม่าก เน่ืองจากขยะจ�าพวกน้ีมปีรมิาณน�้ามาก จงึไมเ่หมาะกบั

การเผาเพราะตอ้งใชพ้ลงังานในการเผาสงูมาก (Priefer et al., 2013)  (3) การยอ่ยสลาย

ของขยะอาหารจะท�าใหเ้กดิน�้าชะมลูฝอย (leachate) ปนเป้ือนลงสูแ่หล่งน�้าใตด้นิหรอื

แหล่งน�้าตามธรรมชาต ิซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทีใ่ชน้�้าเพื่อการอุปโภค และ

บรโิภค (Sinsuwan, 2014)

 3. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ขยะอาหารทีถ่กูทิง้ไปปีละ 1.3 พนัลา้นตนัต่อปี 

คดิเป็นมลูคา่ทางเศรษฐกจิเทา่กบั 750 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั (UN News Center, 2013) 

ในประเทศองักฤษ มกีารทิง้อาหารทีอ่ยูใ่นสภาพด ีคดิเป็นมลูคา่ถงึ 10.2 พนัลา้นปอนด ์

และในระดบัครวัเรอืน การทิง้อาหารทีอ่ยู่ในสภาพด ีคดิเป็นมูลค่าโดยเฉลีย่คอื 420 

ปอนดต์่อปี ประเภทอาหารทีถ่กูทิง้มากทีส่ดุ คอื เน้ือและปลา คดิมลูคา่เป็น 602 ลา้น

ปอนดต่์อปี สว่นขนมปงัแผน่ แอปเป้ิล และมนัฝรัง่ทีถ่กูทิง้ คดิมลูคา่เป็น 360 ลา้นปอนด,์  

317 ลา้นปอนด ์และ 302 ลา้นปอนดต่์อปี ตามล�าดบั สว่นอาหารทีถ่กูทิง้โดยทีย่งัไมห่มด

อาย ุ(in date) มมีลูคา่ถงึ 950 ลา้นปอนดต์่อปี (Ventour, 2008) และจากการส�ารวจพบ

วา่ คนโดยทัว่ไปไมไ่ดนึ้กถงึมลูคา่ทีส่ญูเสยีไปจากขยะอาหารเทา่ทีค่วรจะเป็น โดย 24% 

ไมเ่คยคดิเกีย่วกบัมลูคา่ทีส่ญูเสยีไปจากขยะอาหารเลย (Wrap, 2007)  นอกจากนัน้ ยงั

มคีา่ธรรมเนียมจดัเกบ็ขยะทีต่อ้งจา่ยใหก้บัหน่วยงานภาครฐัหรอืเอกชนทีม่หีน้าทีใ่นการ

เกบ็ขนขยะเพือ่ไปก�าจดัอกีดว้ย 
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แนวทางการก�าจดัขยะอาหาร 

 ขยะอาหารทีเ่กดิขึน้ในครวัเรอืน สว่นใหญ่ถูกก�าจดัโดยการทิง้ลงถงัขยะเพือ่

ใหห้น่วยงานภาครฐัหรอืเอกชนมาเกบ็ขนเพือ่น�าไปฝงักลบ ถงึแมจ้ะมกีารแนะน�าใหล้ด

ขยะอาหาร ณ แหลง่ก�าเนิดเพือ่ใหม้ปีรมิาณขยะอาหารทีจ่ะตอ้งน�าไปก�าจดัหรอืท�าลาย

ใหน้้อยทีส่ดุ โดยแนวทางการลดขยะอาหารก่อนน�าไปจดัการทีผ่า่นมามหีลายวธิ ี เชน่ 

(1) หมกัท�าปุ๋ ย โดยปุ๋ ยหมกัจะชว่ยปรบัปรงุคณุภาพดนิในการท�าเกษตรกรรม (Sharp 

and Sang-Arun, 2012) (2) ผลติก๊าซชวีภาพ เป็นการน�าขยะอาหารและขยะอนิทรยี์

ประเภทต่างๆ เช่น เศษใบไม ้มูลสตัว ์น�าไปหมกัในถงัหมกัก๊าซชวีภาพ โดยอาศยั                

หลกัการยอ่ยสลายของจุลนิทรยีท์ีไ่มใ่ชอ้อกซเิจน ซึง่จะเปลีย่นขยะอนิทรยีใ์หเ้ป็นก๊าซ

ชวีภาพทีส่ามารถน�าไปใชป้ระโยชน์ได ้เชน่ ใชเ้ป็นก๊าซหงุตม้ในครวัเรอืน ใชผ้ลติกระแส

ไฟฟ้า (Sharp and Sang-Arun, 2012) (3) ผลติน�้าหมกัชวีภาพ ซึง่เป็นของเหลวทีเ่กดิ

จากการหมกัสารอนิทรยี ์เชน่ เศษอาหาร พชื ผกั ผลไม ้รวมทัง้สมนุไพร กบัสารใหค้วาม

หวาน เชน่ กากน�้าตาล น�้าตาล น�้าผึง้ โดยสารอนิทรยีจ์ะถกูยอ่ยสลายโดยจลุนิทรยี ์ซึง่

เมือ่ผา่นกระบวนการแลว้จะไดส้ารละลายเขม้ขน้สนี�้าตาล ประกอบไปดว้ยจลุนิทรยี ์และ

สารอนิทรยีห์ลายชนิด ซึง่สามารถน�ามาใชป้ระโยชน์เพือ่ลดและทดแทนการใชส้ารเคมี

ในครวัเรอืน เชน่ ผสมน�้ายาลา้งจาน ซกัผา้ แชมพ ูและเพือ่ประโยชน์ทางการเกษตร 

เชน่ สง่เสรมิการเจรญิของพชื สง่เสรมิสขุภาพสตัว ์(Chaiyasut, 2010) อยา่งไรกต็าม

วธิดีงักล่าวมกัไม่ไดร้บัการตอบรบัจากประชาชนทีอ่ยู่อาศยัในเขตเมอืง เน่ืองจากไม่

สอดคลอ้งกบัรปูแบบการด�ารงชพีของคนเมอืง (living patterns of urban population) 

ทีไ่มไ่ดพ้ึง่พงิเกษตรกรรมจงึไมต่อ้งการใชปุ้๋ ยหมกัและน�้าหมกัชวีภาพ อกีทัง้ตลาดของ

การผลติปุ๋ ยหมกัหรอืปุ๋ ยอนิทรยีม์ขีนาดเลก็กวา่ตลาดปุ๋ ยเคม ีดงันัน้จงึท�าใหอ้ตัราการ

ท�าปุ๋ ยหมกัอยู่ในระดบัต�่า (Sharp and Sang-Arun, 2012) นอกจากนัน้ ข ัน้ตอน                    

การด�าเนินการต่างๆ คอ่นขา้งยุง่ยาก ท�าใหเ้สยีเวลา และตอ้งใชพ้ืน้ทีม่าก จงึท�าใหค้นใน

เขตเมอืงขาดแรงจูงใจทีจ่ะน�าขยะอาหารมาผลติปุ๋ ยหมกั ก๊าซชวีภาพ หรอืน�้าหมกั

ชวีภาพ และเลอืกทีจ่ะเอาขยะอาหารทิง้ถงัขยะ

 สดุทา้ยขยะอาหารจากครวัเรอืนกจ็ะถกูเททิง้ถงัขยะรวมกบัขยะมลูฝอยอืน่ๆ 

เพือ่ใหห้น่วยงานภาครฐัหรอืเอกชนในพืน้ทีน่�าไปก�าจดัดว้ยวธิต่ีางๆ เชน่ การเทกอง

บนพืน้ (open dumping) ซึง่เป็นวธิทีีง่า่ยทีส่ดุและเสยีคา่ใชจ้า่ยน้อยทีส่ดุ โดยการน�า

ขยะทีเ่กบ็รวบรวมจากชุมชนเทกองลงบนพืน้ดนิโดยมไิดด้�าเนินการใดๆ ทัง้สิน้ เมื่อ

ปรมิาณขยะเพิม่มากขึน้กจ็ะกลายภเูขาขยะ ขยะอาหารจะเกดิการเน่าเสยีและยอ่ยสลาย 

เกดิกลิน่เหมน็และเป็นทัง้แหล่งเพาะพนัธุข์องพาหะน�าโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงสาบ 

แมลงวนั ฯลฯ และการยอ่ยสลายของขยะอาหารจะท�าใหเ้กดิน�้าชะมลูฝอย (leachate) 
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ปนเป้ือนลงสูแ่หลง่น�้าใตด้นิหรอืแหลง่น�้าตามธรรมชาตทิีอ่ยูใ่กลก้องขยะซึง่จะท�าให้

คณุภาพน�้าเสือ่มสภาพลงจนสง่ผลกระทบต่อประชาชนทีใ่ชน้�้าใตด้นิเพือ่การอุปโภคและ

บรโิภค วธิน้ีีจงึไม่ถอืว่าเป็นการก�าจดัขยะทีถู่กสุขลกัษณะและควรตอ้งหลกีเลีย่งทีจ่ะ

ด�าเนินการ อยา่งไรกต็าม พบวา่ในปจัจบุนัน้ีทอ้งถิน่หลายแหง่ทัว่ประเทศยงัมกีารก�าจดั

ขยะดว้ยวธิเีทกองบนพืน้อยูซ่ึง่กม็คีวามพยายามทีจ่ะน�าวธิกีารทางวศิวกรรมมาใชก้�าจดั

ขยะอยา่งถกูตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล ทีเ่รยีกวา่ การฝังกลบอย่างถกูหลกัสขุาภิบาล 

(sanitary landfill) ทีม่กีารน�าขยะมาเทลงบนพืน้ดนิเกลีย่ใหข้ยะกระจายและบดทบัให้

แน่นจากนัน้ท�าการกลบทบัดว้ยดนิและบดทบัใหแ้น่นอกีครัง้หน่ึงท�าซ�้าเรือ่ยไปจนกวา่

สถานทีฝ่งักลบนัน้จะเตม็จงึท�าการปิดหลมุฝงักลบอยา่งถาวรดว้ยการถมดนิและปลกูพชื

คลุมดนิเพือ่ป้องกนัการถกูกดัเซาะหรอืการไหลบา่ (Runoff) ของน�้าฝน  ในบางครัง้จะ

มกีารใชว้สัดุปรูองกน้หลุมเอาไวด้ว้ยอกีชัน้หน่ึง ทัง้น้ีเพือ่ป้องกนัการไหลซมึของน�้าชะ

มลูฝอยทีเ่กดิขึน้ในหลมุขยะปนเป้ือนกบัน�้าใตด้นิท�าใหเ้กดิความปลอดภยัต่อสิง่แวดลอ้ม

มากขึน้ แต่สถานทีฝ่งักลบขยะดว้ยวธิกีารน้ีพบวา่ยงัมอียูไ่มม่ากนกั  (Sinsuwan, 2014)

 อกีหน่ึงวธิกี�าจดัขยะ คอื การเผาในเตาเผา (incineration) ขยะมลูฝอยจะถกู

น�ามาเผาในเตาเผาทีม่อุีณหภมูสิงูเพือ่ใหเ้กดิการเผาไหมอ้ยา่งสมบรูณ์ซึง่ลกัษณะของ

เตาเผาอาจจะแตกต่างกนัไปตามองคป์ระกอบของขยะ กลา่วคอืถา้องคป์ระกอบของขยะ

เป็นชนิดทีเ่ผาไหมไ้ดง้า่ยและมคีวามชืน้ต�่า เตาเผาทีใ่ชก้ไ็มจ่�าเป็นตอ้งมอุีณหภมูสิงูมาก

นกักเ็พยีงพอต่อการเผาไหมข้ยะดงักล่าว แต่ถา้องคป์ระกอบของขยะมลีกัษณะทีเ่ผา

ไหมไ้ดย้ากและมเีปอรเ์ซนตค์วามชืน้สงู เตาเผาทีใ่ชต้อ้งถูกออกแบบใหเ้หมาะสมกบั    

เชือ้เพลงิทีใ่หค้วามรอ้นสงูมากๆ ดงันัน้หากขยะมลูฝอยมขียะอาหารซึง่มคีวามชืน้สงู

ปะปนมาเป็นจ�านวนมาก จะท�าใหต้อ้งเสยีงบประมาณในการก�าจดัเพิม่จากปรมิาณเชือ้

เพลงิทีใ่ชม้ากขึน้ (Sinsuwan, 2014)

การพฒันาแบบจ�าลองการลดขยะอาหารในครวัเรือนแบบครบวงจร

 ทีผ่า่นมา แนวทางเพือ่การลดปรมิาณขยะอาหารในครวัเรอืน ณ แหลง่ก�าเนิด 

มกัด�าเนินการโดยการน�าขยะอาหารไปหมกัท�าปุ๋ ย ผลติน�้าสกดัชวีภาพ ผลติก๊าซชวีมวล 

หรอืน�าไปเลีย้งสตัว ์ซึง่มขีอ้ควรพจิารณาใน 2 ประเดน็ คอื (1)  การลดขยะอาหารใน

ครวัเรอืน ณ แหลง่ก�าเนิดทีผ่า่นมา มกัพจิารณาถงึการลดขยะอาหารทีก่�าลงัจะถกูทิง้ลง

ถงัขยะ ทีม่กัมองวา่ขยะอาหารเป็นสิง่ไรค้า่และสกปรก ดงันัน้จงึมแีต่แนวทางในลกัษณะ

ของการน�าขยะอาหารไปหมกัท�าปุ๋ ย ผลติน�้าสกดัชวีภาพ ผลติก๊าซชวีมวล หรอืน�าไป

เลีย้งสตัว ์ซึง่ไมไ่ดร้บัการตอบรบัจากประชาชนเทา่ทีค่วรโดยเฉพาะในเขตเมอืง เพราะ

การด�าเนินการดงักลา่วมขี ัน้ตอนทียุ่ง่ยาก ใชเ้วลามาก ใชพ้ืน้ทีม่าก มกีลิน่เหมน็ อกีทัง้
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ผลผลติทีไ่ด ้เชน่ ปุ๋ ยหมกัหรอืน�้าสกดัชวีภาพกไ็มใ่ชส่ิง่ทีค่นในเขตเมอืงตอ้งการ วธิกีาร

ลดขยะอาหารดงักล่าวจงึไมป่ระสบผลส�าเรจ็โดยเฉพาะในเขตเมอืง และ (2) การเกดิ    

ขยะอาหารในครวัเรอืนแทจ้รงิแลว้ เกดิขึน้จากการสญูเสยีอาหารหลายขัน้ตอนภายใน       

ครวัเรอืน เช่น ในขัน้ตอนการซื้ออาหารเขา้บา้น ขัน้ตอนการท�าอาหาร ขัน้ตอนการ        

รบัประทานอาหาร ฯลฯ ดงันัน้ ควรมกีารพจิารณาหาขัน้ตอนการสญูเสยีอาหารและการ

เกดิขยะอาหารในครวัเรอืนแบบครบวงจร และลดการสญูเสยีอาหารในขัน้ตอนต่างๆ 

ก่อนน�าขยะอาหารดงักล่าวทิ้งลงถงัขยะ โดยผลจากการทบทวน และการเตมิเต็ม       

ชอ่งวา่งทีย่งัไมไ่ดม้กีารรวบรวมไวใ้นการศกึษาทีผ่า่นมา สามารถพฒันาเป็นแบบจ�าลอง

เชงิแนวคดิ (Proposed Conceptual Model) เกีย่วกบัการลดขยะอาหารในครวัเรอืนแบบ

ครบวงจร โดยยดึหลกัการจดัการกอ่นจะเป็นขยะอาหาร และมุง่เน้นทีก่ารจดัการภายใน

ครวัเรอืนทีใ่ชง้บประมาณน้อย เพื่อน�าไปสู่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีทุ่กครวัเรอืน

สามารถปฏบิตัิได้ ซึ่งแบบจ�าลองน้ีประกอบด้วย 7 ขัน้ตอนที่สามารถลดการเกิด           

ขยะอาหารในครวัเรอืน ดงัภาพที ่1

ภาพที ่1 แบบจ�าลองเชงิแนวคดิเกีย่วกบัการลดขยะอาหารในครวัเรอืนแบบครบวงจร

 

 1. การวางแผนก่อนซ้ือ (pre-shop planning) การวางแผนก่อนการซื้อ

อาหารจะท�าใหไ้ดอ้าหารไมม่ากเกนิความตอ้งการทีจ่ะรบัประทานหรอืปรงุอาหาร โดย

เริม่ตน้จาก (1) วางแผนรายการอาหารทีต่อ้งการจะรบัประทานและตอ้งการจะใชเ้พือ่

การประกอบอาหาร (2) ตรวจสอบว่ามรีายการอาหารดงักล่าวอยู่ในตูเ้กบ็ของหรอืใน     

ตูเ้ยน็ (3) เขยีนรายการอาหารทีต่อ้งการจะซือ้ไวเ้พือ่ชว่ยจ�าในขณะซือ้อาหาร อกีทัง้ยงั

เป็นการเตอืนไมใ่หซ้ือ้ของเกนิความจ�าเป็น

 2. การซ้ืออาหาร (shopping) การซือ้อาหารทีไ่มจ่�าเป็นหรอืการซือ้อาหารที่

ยงัไม่ต้องการทีจ่ะใชใ้นระยะเวลาอนัใกลน้�าไปสู่การสูญเสยีอาหารได ้ ดงันัน้การซื้อ

การวางแผน

ก่อนซ้ือ 

- วางแผน

รายการอาหาร 

- ตรวจสอบ

อาหารทีม่อียู่

- เขยีนรายการ

อาหารทจีะซือ้ 

การซ้ืออาหาร 

- ซือ้ตามรายการ

 ทีก่�าหนดไว ้ 

- ซือ้ใหข้นาด

พอดกีบัที่

ตอ้งการบรโิภค 

การเกบ็รกัษา  

- จดัเกบ็ในที่

เหมาะกบัชนิด

และประเภท

ของอาหาร  

- หมัน่ตรวจ

สอบชัน้จดัเกบ็

และ ตูเ้ยน็ 

การท�าอาหาร 

- ท�าอาหารใน

ปรมิาณทีเ่หมาะ

สมกบัคนในครวั

เรอืน 

- ท�าอาหารใน

สิง่ทีม่อียูแ่ลว้ใน

ตูเ้ยน็

การบริโภค 

- ตกัอาหารให้

พอดกีบัทีจ่ะรบั

ประทาน 

- รบัประทาน

อาหารทีซ่ือ้มา

ก่อน

การแปรรปู

อาหาร 

- การถนอม

อาหาร 

- การแปรรปู

อาหาร

การรีไซเคิล

ขยะอาหาร

- น�าไปเลีย้งสตัว์

- น�าไปท�าปุ๋ ย

หมกั, น�้าสกดั

 ชวีภาพ, ผลติ

ก๊าซชวีภาพ 
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อาหารจงึควรค�านึงในเรือ่งต่างๆ เชน่ (1) ซือ้อาหารตามรายการอาหารทีก่�าหนดไว ้ไม่

ควรซือ้เกนิรายการทีร่ะบุไว ้ควรหลกีเลีย่งการกกัตุนอาหาร และไมซ่ือ้อาหารเพราะการ

โฆษณา การลดราคาสนิคา้ หรอืเพือ่จะลองอาหารชนิดใหม ่(2) ซือ้อาหารทีม่ขีนาดบรรจุ

ของผลติภณัฑพ์อดกีบัทีต่อ้งการบรโิภค ไมค่วรซือ้ขนาดบรรจขุองผลติภณัฑท์ีม่ขีนาด

ใหญ่เพราะเพยีงคดิวา่ราคาถกูกวา่เทา่นัน้ 

 3. การเกบ็รกัษา (storage and preservation of freshness) การเกบ็รกัษา

อาหารเพือ่ลดการสญูเสยีอาหารในครวัเรอืนมคีวามสมัพนัธก์บัทกัษะและความรูใ้นเรือ่ง

ชนิดอาหาร โดยการเกบ็รกัษาอาหารควรค�านึง (1) ควรจดัเกบ็อาหารในทีท่ีเ่หมาะกบั

ชนิดและประเภทของอาหาร โดยสามารถพจิารณาจากอายุการเกบ็รกัษา (shelf life) 

อาหารทีเ่น่าเสยีงา่ย เชน่ เน้ือสตัวค์วรเกบ็ไวใ้นชอ่งแขง็ สว่นผกัจ�าพวกใบ เชน่ ผกัช ี

ตน้หอม ขึน้ฉ่าย ต�าลงึ ยอดมะระ ควรเกบ็ไวใ้นตูเ้ยน็ในชอ่งเกบ็ผกั สว่นพชืจ�าพวกหวั 

เชน่ เผอืก มนั สามารถเกบ็ไวไ้ดใ้นอุณหภมูหิอ้ง หรอืพจิารณาจากลกัษณะของอาหาร 

เชน่ เตา้หู ้เลอืดหม ูไมค่วรเกบ็ในชอ่งแชเ่ยน็ เน่ืองจากจะท�าใหน้�้าในเน้ืออาหารกลาย

เป็นน�้าแขง็ เมือ่จะน�าออกมาประกอบอาหารจะท�าใหอ้าหารเสยีคณุลกัษณะไป หรอืไม่

ควรเอาผกัผลไมท้ีม่นี�้าหนกัมากวางทบับนผกัใบออ่น เพราะจะท�าใหผ้กัช�้าเสยีหายและ

ตอ้งทิง้ไปในทีส่ดุ ซึง่สภาพการจดัเกบ็ทีเ่หมาะสมกจ็ะขยายอายขุองผลติภณัฑ ์(edible 

life of products) ออกไปไดอ้กี (2) หมัน่ตรวจสอบชัน้จดัเกบ็อาหารและตูเ้ยน็บอ่ยๆ เพือ่

จะไดท้ราบวนัหมดอายขุองอาหารและน�ามาบรโิภคก่อนหมดอาย ุควรมคีวามเขา้ใจให้

ถกูตอ้งเกีย่วกบัความหมายของวนัหมดอายทุีร่ะบุไวใ้นฉลากของผลติภณัฑ ์เชน่ หาก

ระบุว่า ‘best-before date’ อาจไม่จ�าเป็นต้องทิ้งอาหารนัน้ หากอาหารยงัคงรกัษา

คณุลกัษณะอยา่งเดมิไวไ้ดท้ัง้ส ีรสชาต ิและเน้ือสมัผสั แต่หากระบุวา่ ‘used-by date’ 

หรอื ‘expiry date ’ ไม่ควรน�ามาบรโิภคเพราะจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพเน่ืองจาก

อนัตรายจากเชือ้จลุนิทรยี ์

 4. การท�าอาหาร (cooking) การท�าอาหารมคีวามสมัพนัธ์กบัทกัษะและ              

ความรูใ้นเรือ่งอาหาร ซึง่การประกอบอาหารเพือ่ใหเ้กดิการสญูเสยีอาหารน้อยทีส่ดุควร

ค�านึงถงึ (1) ปรมิาณอาหารทีเ่หมาะสมในการท�าอาหาร (proper portioning)  โดยไม่

ควรจะท�าอาหารเผือ่หรอืมากเกนิจ�านวนคนในครวัเรอืน เพราะจะท�าใหม้อีาหารเหลอืทิง้

โดยไมจ่�าเป็น (2) ชนิดและปรมิาณอาหารทีม่อียูแ่ลว้ โดยควรคดิรายการอาหารหรอืท�า

อาหารจากสิง่ทีม่อียูแ่ลว้ในตูเ้ยน็ โดยหลกีเลีย่งการตอ้งซือ้วตัถุดบิอาหารใหมใ่นทกุครัง้ 

รวมถงึควรประยกุตห์รอืดดัแปลงสว่นประกอบแทนการปลอ่ยใหเ้น่าเสยีไป เชน่ การเอา

แครอทหรอืขา้วโพดออ่นมาใสใ่นผดักระเพราะหมสูบั
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 5. การบริโภค (eating) ขยะอาหารมกัเกดิขึน้มากในขัน้ตอนการบรโิภค ถา้

หากตอ้งการลดปรมิาณขยะอาหารควรพจิารณา ดงัน้ี (1) ปรมิาณอาหารทีจ่ะรบัประทาน 

ควรหลกีเลีย่งการตกัอาหารมากเกนิ ควรตกัอาหารแต่พอดหีรอืตกัทลีะน้อยๆ แลว้คอ่ย

เตมิหากตอ้งการอาหารเพิม่ นอกจากน้ีการเลอืกใชภ้าชนะใสอ่าหารทีม่ขีนาดเลก็ เชน่ 

จานขา้ว ถว้ยแกง จะชว่ยลดปรมิาณอาหารเหลอืทิง้ เพราะภาชนะขนาดเลก็จะท�าใหต้กั

อาหารไดน้้อยลงเพราะมองเหน็ว่าตกัอาหารเตม็จานแลว้ (2) ล�าดบัการรบัประทาน

อาหาร โดยควรรบัประทานอาหารทีซ่ือ้มาใหห้มดก่อน แทนการกนิแต่อาหารทีเ่พิง่ซือ้

มาใหม ่

 6. การแปรรปูอาหาร (food processing) อาหารทีเ่หลอืจากการบรโิภคใน

แต่ละมือ้ อาหารเหลา่นัน้สามารถน�ามาแปรรปูเพือ่ใหเ้กบ็ไดน้านขึน้หรอืกลายเป็นอาหาร

ชนิดใหม ่ดงัน้ี (1) การถนอมอาหาร เป็นการเกบ็รกัษา เพือ่ชะลอการเน่าเสยีของผกั          

ผลไม ้หรอืเน้ือสตัว ์เชน่ ผกักาดดอง ปลาตากแหง้ พรกิดองน�้าสม้  แยมผลไม ้เป็นตน้ 

(2) การแปรรปูอาหาร โดยอาหารปรงุสกุแลว้หลายประเภทสามารถน�ามาแปรรปูใหเ้ป็น

อาหารชนิดใหมไ่ดห้ากรบัประทานไมห่มด เชน่ แกงประเภทต่างๆ ทีเ่หลอืจากงานบุญ

และงานเลีย้งต่างๆ ชาวลา้นนาสามารถน�ามารวมกนัแลว้ปรงุใหมโ่ดยเตมิสว่นประกอบ

บางอยา่ง เชน่ วุน้เสน้ หน่อไมด้อง และแต่งกลิน่โดยใสใ่บมะกรดู ตะไคร ้โดยเรยีกแกง

ชนิดน้ีวา่ แกงโฮะ สว่นขา้วสวยทีเ่หลอืสามารถน�าไปตากแดดใหแ้หง้ น�ามาบดแลว้น�า

ไปท�าเป็นขนมขา้วตไูด ้หรอืแมแ้ต่ไก่ตม้ทีเ่หลอืจากการเซ่นไหวส้ามารถน�ามาลวนหรอื

ท�าไก่เคม็ได ้

 7. การรีไซเคิลขยะอาหาร (food waste recycling) หากสดุทา้ยมอีาหาร

เหลอืแลว้ไมส่ามารถน�าไปดดัแปลงอะไรไดอ้กี ก่อนทีจ่ะน�าอาหารเหลา่นัน้ไปทิง้ถงัขยะ 

ยงัสามารถน�าไปรไีซเคลิไดห้ลายวธิเีพือ่ลดการสญูเสยีอาหารของครวัเรอืนในขัน้ตอน

สดุทา้ย ดงัน้ี (1) น�าไปเลีย้งสตัว ์เชน่ แมว สนุขั ปลาดกุ (2) น�าไปท�าปุ๋ ยหมกั น�้าสกดั

ชวีภาพ ผลติก๊าซชวีภาพ หากในบา้นมพีืน้ทีม่ากพอ

สรปุและข้อเสนอแนะ

 จากการผลกัดนัให้ปญัหาขยะเป็นวาระแห่งชาตินัน้ ทัง้หน่วยงานภาครฐั             

หน่วยงานทอ้งถิน่ และภาคเอกชน ไดม้คีวามพยายามในการด�าเนินการลดและคดัแยก

ขยะทีต่น้ทาง โดยขยะอาหารก�าลงัปญัหาทีต่อ้งแกไ้ขอยา่งเรง่ดว่น เพราะมปีรมิาณเพิม่

มากขึน้ในทุกๆ ปี ไม่เพยีงส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มเท่านัน้ แต่ยงัมผีลกระทบต่อ

เศรษฐกจิและสงัคมในวงกวา้ง ซึง่ครวัเรอืนเป็นภาคสว่นทีม่คีวามส�าคญัยิง่ในการทีจ่ะ

ก�าจดัขยะประเภทนี้ ผลจากการทบทวนวรรณกรรม และการเตมิเตม็ชอ่งวา่งทีย่งัไมไ่ด้
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มกีารรวบรวมไวใ้นการศกึษาทีผ่า่นมา สามารถพฒันากระบวนทศัน์ใหมเ่ป็นแบบจ�าลอง

เชงิแนวคดิเกีย่วกบัการลดการเกดิขยะอาหารในครวัเรอืนแบบครบวงจร โดยแบบจ�าลอง

ขัน้ตอนการเกดิขยะอาหารในครวัเรอืน รวมถงึตวัอยา่งแนวทางลดขยะอาหารในแต่ละ

ขัน้ตอน จะท�าใหไ้ดท้ราบขอ้มลูเบือ้งตน้ส�าหรบัการจดัการขยะอาหารและจุดประกาย

ความสนใจใหก้บัสงัคมทราบถงึแนวทางการลดขยะอาหารทีเ่หมาะสมกบัครวัเรอืน และ

เป็นแนวทางการรณรงคข์องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ในการลดการเกดิขยะอาหารในครวั

เรือนที่ใช้งบประมาณน้อย ลดค่าใช้จ่ายในการจดัการขยะโดยรวมและลดปญัหา                     

สิง่แวดลอ้ม 

 ทัง้น้ี เน่ืองจากแบบจ�าลองการลดการเกดิขยะอาหารในครวัเรอืนแบบครบวงจร

พฒันามาจากผลงานวจิยัทีม่าจากบรบิทของต่างประเทศ จงึควรน�าแบบจ�าลองดงักลา่ว

ไปตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษใ์นบรบิทของประเทศไทย เพือ่จะให้

ทราบผลการตรวจสอบในเชงิสถิติและยนืยนัความสอดคล้องดงักล่าว ซึ่งจะน�าไป                     

สูแ่นวทางการลดขยะอาหารทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ
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