
ขยะอาหาร (Food waste) 
 
  อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ทว่าหนึ่งในสามของอาหารที่ผลิตออกมาใน
โลกกลายเป็นขยะอาหาร ซึ่งหมายถึงเศษอาหารที่ไม่สามารถนำมารับประทานได้ องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) ได้ให้คำนิยามของขยะอาหาร (Food waste) ไว้ คือ การสูญเสียอาหารในตอนปลายของห่วง
โซ่อาหาร ซึ่งก็คือขั้นตอนการขายปลีกและการบริโภค เชื่อมโยงไปยังพฤติกรรมของผู้ค้าปลีก ผู้บริโภคและการ
บริโภค และจากการรายงานของ FAO ยังระบุด้วยว่าแต่ละปีทั่วโลกจะมีขยะอาหารที่ถูกทำลาย 1.3 ล้านตัน หรือ    
1 ใน 3 ของอาหารที่ถูกผลิตในทั้งปี ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนที่ไม่ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอเพิ่มขึ้นทุกปี ข้อมูล
ของกองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) รายงานว่าระหว่างปี 2005 – 2015 อัตราความหิวโหยของโลกยัง
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กระทั่งในปี 2018 มีประชากรราว ๆ 820 ล้านคนทั่วโลกได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ เพิ่มขึ้นจากปี 
2014 ประมาณ 35 ล้านคน การผลิตอาหารมากจนเกินความจำเป็นได้จากร้านอาหารขนาดใหญ่หรือตามภัตตาคาร
ที่ในแต่ละวันจะมีอาหารเหลือทิ้งจากการขาย หรือภาคครัวเรือนบางรายมีพฤติกรรมซื้อของมากเกินความจำเป็น
เช่นกัน ซึ่งคนที่สามารถเข้าถึงอาหารได้ครอบคลุมแบบนี้ก็คือกลุ่มคนระดับชนชั้นกลางขึ้นไป ในทางกลับกัน         
คนไร้บ้าน หรือคนยากไร้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้ครบถ้วนนั้น เกิดจากการเกลี่ยสัดส่ วนอาหารที่ยังทำได้ไม่ดี    
ทำให้มีความสามารถในการเข้าถึงอาหารที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดขยะอาหารเพิ่มข้ึนทุกปีนั่นเอง 
 
ขยะอาหาร และอาหารส่วนเกิน 
เวลาพูดถึงปัญหาขยะอาหารอีกคำท่ีมักถูกพูดถึงเสมอ คือ อาหารส่วนเกิน ทั้ง 2 คำ มีความแตกต่างกันอย่างไร 
  อาหารส่วนเกิน คือ อาหารที่ผลิตหรือซื้อมาเกินความต้องการจนทิ้ง ทั้งท่ียังไม่ได้กิน หรือยังเก็บไว้  
กินได้ ถ้าเป็นผู้บริโภค เช่น ของสดที่กินไม่ทัน อาหารแห้ง อาหารกระป๋องที่เลยวัน best before แล้วทิ้ง เพราะ
เข้าใจผิดคิดว่าเลยวัน expiry date ร้านค้าปลีกเป็นอาหารที ่เหลือจำหน่าย ซื ้อมาสต๊อกไว้เกินความจำเป็น 
ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม เช่น อาหารบุฟเฟ่ต์ที่ยังกินได้ และแหล่งผลิตอาหารทางการเกษตร เช่น อาหารที่ช้ำ
จากการบรรจุหีบห่อ และการขนส่งที่ไม่ได้คุณภาพ 
  ขยะอาหาร คือ เศษอาหาร เปลือกอาหาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋องที่ถึงวันหมดอายุแล้ว 
อาหารที่เอาไว้แต่งจานให้สวยงาม หรืออาหารที่เน่าเพราะจัดการไม่ได้ 
 

ข้อแตกต่างที่สำคัญ คือ บริโภคไม่ได้แล้ว หากยังกินไปอาจมีปัญหาด้านความปลอดภัย 
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ข้อแตกต่างระหว่างอาหารส่วนเกิน และขยะอาหาร 
 

แหล่งผลิตที่สำคัญ อาหารส่วนเกิน 
(อาหารที่สามารถนำกลับมารับประทานได้) 

ขยะอาหาร 
(อาหาร เศษอาหารที่ไม่สามารถรับประทานได้) 

ครัวเรือน - อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง ท่ีเลยวัน “ควร
บริโภคก่อน” (Best Before หรือ BB/BBE) 
ซึ่งยังไม่หมดอายุ แต่รสชาติ คณุภาพลดลง 
- อาหารสดที่กินไม่ทัน 
 

- เศษอาหาร เปลือกอาหาร 
- อาหารแห้ง อาหารกระป๋องที่หมดอายุ 
(Expired Date, EXP/EXD) จากการซื้อเกินความ
จำเป็น 

ร้านค้าปลีก - อาหารที่เหลือจากการจำหน่าย 
- อาหารแห้ง อาหารกระป๋องที่เลย“ควร
บริโภคก่อน” (Best Before หรือ BB/BBE) 
- การสั่งซื้ออาหารสดจากร้านค้าปลีกใน
ปริมาณมาก ทำให้เหลืออาหารสดจากการ
ขายในปริมาณมาก 
 

- เศษอาหาร เปลือกอาหาร 

ร้านอาหาร/ภตัตาคาร/
โรงแรม 

- อาหารบุฟเฟ่ต์ที่ยังกินได ้
- อาหารเหลือเพราะทำอาหารมากเกินไป 

- อาหารที่ใช้แค่บางส่วนเพ่ือปรุงแต่งจาน โดยไม่
คำนึงถึงความสูญเสีย 
- เศษอาหาร เปลือกอาหาร 
 

แหล่งผลิตอาหารทางการ
เกษตร 

- อาหารช้ำ จากการบรรจุหีบห่อและการ
ขนส่งไมไ่ด้คณุภาพ 

- อาหารเน่าเพราะจัดการไม่ด ี
- เปลือกอาหาร 
 

 
แต่ไม่ว่าจะเป็นอาหารส่วนเกินหรือขยะอาหาร เส้นทางสุดท้ายก็มักจะไปรวมกันในกองขยะในฐานะ “ขยะอินทรีย์” 
อยู่ดี และด้วยวิธีจัดการขยะของประเทศไทยที่ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนัก ทำให้อาจเกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา 
 
แนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อาหาร เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะตามรูปแบบสากล 
  องค์การสหประชาชาติ (United Nation) เป็นองค์กรที่พยายามสนับสนุนให้ทุกประเทศทั่วโลก
เห็นความสำคัญของการลดปริมาณขยะอาหาร โดยผลักดันผ่านเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2030 ทุกประเทศควรลดปริมาณขยะอาหารครึ่งหนึ่งของ
ขยะที่เกิดจากห่วงโซ่อาหาร ได้แก่ ขยะอาหารที่เกิดจากภาคการเกษตร การผลิต การขนส่ง การจัดจำหน่าย และ
การบริโภค ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในด้านการจัดการและป้องกันการเกิดขยะอาหาร แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การป้องกัน (prevention) การป้องกันการก่อให้เกิดขยะอาหาร โดยภาครัฐควรมีมาตรการ
ป้องกันการเกิดขยะอาหารในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่ เช่น การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถผลิตอาหารโดย
ใช้ประโยชน์ของทรัพยากรอย่างสูงสุด การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งที่ดี เพื่อป้องกันการสูญเสีย
และก่อให้เกิดขยะอาหารจากการขนส่ง และการห้ามไม่ให้มีการกำหนดมาตรฐานรูปลักษณ์ของอาหารในการจัด
จำหน่าย ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการสูญเสียอาหาร อาทิเช่น การห้ามการกำหนดลักษณะของผักและผลไม้ในการ
จำหน่ายว่าต้องมีเปลือกหุ้มห่อท่ีดี 
  2. การเพิ่มคุณประโยชน์ (optimization) คือการป้องกันการทิ้งอาหารส่วนที่เกินความต้องการ 
โดยไม่จำเป็นด้วยการส่งต่ออาหารไปยังแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ประกอบด้วย การบริจาค
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อาหารส่วนเกินจากการจำหน่ายที่ยังไม่หมดอายุแต่ยังสามารถบริโภคได้ให้กับผู้ มีความต้องการอาหาร และการนำ
อาหารส่วนเกินมาส่งต่อเพ่ือนำไปเป็นอาหารสัตว์ 
  3. การนำมาผลิตเพื่อใช้ใหม่ (recycle) การนำขยะอาหารไปเข้ากระบวนการผลิต เพื่อนำกลับมา
ใช้ใหม่ ประกอบด้วย การผลิตก๊าซชีวภาพ (biogas) โดยผ่านกระบวนการหมักย่อยแบบไร้อาหาร และการผลิตปุ๋ย
เพ่ือการเกษตร 
  4. การกำจัดเพื่อนำพลังงานมาใช้ใหม่ (recovery) การนำขยะอาหารที่มีความชื้นต่ำมาเผาเพ่ือ
ผลิตเป็นพลังงานความร้อน ขยะอาหารที่มีความชื้นสูงต้องใช้พลังงานในการเผาสูง และทำให้เกิดมลพิษมากกว่าขยะ
อาหารที่มีความชื้นต่ำ ขยะอาหารที่มีความชื้นสูงจึงไม่คุ้มค่าต่อการนำมาเผา เพื่อผลิตเป็นพลังงานความร้อนควร
นำไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ หรือปุ๋ยเพื่อการเกษตร 
  5. การกำจัด (Disposal) การนำขยะอาหารที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วไปกำจัดอย่างถูกวิธี 
ประกอบด้วย การเผาโดยไม่นำมาผลิตเป็นพลังงาน การฝังกลบ และการทิ้งรวมกับน้ำเสียเพ่ือการบำบัด 
 
การจัดการปัญหาขยะอาหารของประเทศต่าง ๆ  
ประเทศฝรั่งเศส 
  เน้นการออกกฎหมายบังคับ ซึ่งประเทศฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ซึ่งมี 
นโยบายให้ประเทศสมาชิกต้องดำเนินการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (SDGs’ Goal12) และกำหนดให้การจัดการปัญหาขยะอาหารเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ทั้งนี้ต้องมีการจัดการและการป้องกันการก่อเกิดขยะอาหาร การพัฒนาการบริหารจัดการ
อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังกำหนดให้คณะกรรมาธิการแห่งยุโรปดำเนินการกำหนด
ขั้นตอนและมาตรฐานการจัดการและป้องกันการเกิดขยะอาหาร เพ่ือลดปริมาณขยะอาหารครึ่งหนึ่งภายในปี 2030 
ตามเป้าหมายโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติกำหนด คณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรปได้มีการแก้ไขปรับปรุง 
Directive ปี 2018 ว่าด้วยการจัดการขยะเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศสมาชิกสามารถดำเนินการเพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมาย
ตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ โดยดำเนินการ ดังนี้ 

1. ประเทศสมาชิกควรดำเนินการตามขั้นตอนใดก็ตามเพื่อลดปริมาณขยะอาหารได้ร้อยละ 30 
ในปี 2025 และร้อยละ 50 ภายในปี 2030 ซึ ่งต ้องจัดทำรายงานความก้าวหน้าให้
คณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรปทุกปี  

2. ประเทศสมาชิกควรสนับสนุนการให้ความสำคัญกับการแบ่งปัน หรือการบริจาคอาหาร
ส่วนเกินเพ่ือการบริโภคต่อผู้ขาดแคลน ก่อนการนำอาหารเหล่านั้นไปผลิตเพ่ือเป็นอาหารสัตว์
เลี้ยง และส่งเสริมการให้แรงจูงใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำอาหารส่วนเกินดังกล่าวไปจัดสรร
ใหม่ 

3. ประเทศสมาชิกควรสร้างความเข้าใจในความหมายของ วันหมดอายุ (use-by) และ
ความหมายของ ควรบริโภคก่อน หรือผลิตภัณฑ์มีสภาพสดและคุณภาพดีเยี่ยมก่อนวันที่ระบุ
ไว้ (best before) เนื่องจากผู้บริโภคมักจะเข้าใจผิดว่าป้ายผลิตภัณฑ์อาหารที่ติดสัญลักษณ์
ควรบริโภคก่อนดังป้ายวันหมดอายุ ซึ ่งเป็นเหตุให้ทิ้งอาหารที่สามารถบริโภคได้ก่อนเวลา     
ทำให้เกิดขยะอาหารขึ้นอย่างไม่จำเป็น 

4. คณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรปต้องบังคับใช้เกณฑ์และขั้นตอนในการคำนวณปริมาณขยะ
อาหาร 
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ในปี 2014 ประเทศฝรั่งเศสได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีดัชนีความยั่งยืนของอาหารด้านการป้องกันการ
สูญเสียอาหารและลดปริมาณขยะอาหารให้เป็นอันดับที่ 1 ของโลก 
  เนื่องจากมีนโยบายและมาตรการทางกฎหมายช่วยผลักดันการลดปริมาณขยะอาหารส่วนเกิน      
ที่ดีข้ึน มีรายละเอียด ดังนี้   
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะอาหารของประเทศฝรั่งเศส 

ประเทศฝรั ่งเศสมีเป้าหมายในการลดปริมาณการสูญเสียอาหารและขยะอาหารอย่างจริงจัง      
สอดรับกับเป้าหมายของสภาพยุโรป ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเพ่ิมคุณประโยชน์สูงสุดของอาหารส่วนเกิน โดยนำไปบริจาค
ให้กับผู้ที่ต้องการอาหาร ทั้งนี้ ประเทศฝรั่งเศสมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ ได้แก่ มาตรการของกฎหมายว่าด้วย
การจัดการอาหารส่วนเกินที่เกิดจากการค้าปลีก มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการสร้างแรงจูงใจทางภาษี และ
มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยกับทางสุขลักษณะของการบริจาคอาหาร โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 
   มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการจัดการอาหารส่วนเกิน 

  ในปี 2020 ฝรั ่งเศสได้บังคับใช้อนุบัญญัติภายใต้ประมวลกฎหมายว่าด้วย
สิ ่งแวดล้อม ซึ ่งมีใจความสำคัญเกี ่ยวกับการขับเคลื ่อนเพื ่อลดปริมาณขยะอาหารที ่เกิดจาก
ผู้ประกอบการ โดยกำหนดให้ต้องมีการนำไปบริจาคให้กับผู้ที่ต้องการอาหารมากกว่านำไปทิ้ง โดย
ผู้จำหน่ายอาหารต้องดำเนินการตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 

- ต้องบริหารจัดการอาหารตามปิรามิดลำดับขั้นตอน ประกอบด้วย การป้องกัน 
การบริจาค และการผลิตอาหารสัตว์ การนำมาผลิตเพื่อใช้ใหม่ การกำจัดเพื่อนำพลังงาน
มาใช้ใหม่ และการกำจัด เพ่ือลดปริมาณท่ีจะก่อให้เกิดขยะอาหาร 

- ต้องบริจาคอาหารส่วนเกินที่ยังคงรับประทานได้ให้แก่องค์กรการกุศล โดยการ
บริจาคจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของอาหาร 

- ห้ามกำหนดกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดขยะอาหาร เช่น การกำหนดมาตรฐาน
รูปลักษณ์ของอาหารที่เป็นวัสดุประกอบอาหาร เช่น ลักษณะของผักและผลไม้ และการมี
สัญญาระหว่างองค์กรว่าด้วยการห้ามบริจาคอาหาร 

- ผู้จำหน่ายอาหารที่มีร้านค้าตั้งแต่ 400 ตารางเมตรขึ้นไปต้องดำเนินการลด
ปริมาณขยะอาหารโดยการร่วมมือกับสถานสงเคราะห์ที่มีระบบการจัดการด้านการ
บริจาคอาหาร 
 

ทั้งนี้ หากผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นจะต้องได้รับโทษปรับ และโทษอ่ืน ๆ ภายใต้กฎหมาย
ว่าด้วยความปลอดภัยอาหาร 

   มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการสร้างแรงจูงใจทางภาษี 
ประเทศฝรั่งเศสยังมีมาตรการทางภาษีเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการบริจาคอาหาร ซึ่ง

กำหนดไว้ใน the General Tax Code มาตราที่ 238 กำหนดให้ผู้บริจาคอาหารสามารถขอคืนภาษี
ได้ร้อยละ 60 ของมูลค่าอาหารที่บริจาค แต่จะต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 ของผลประกอบการต่อปี 

   มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางสุขลักษณะของการบริจาคอาหาร 
  ประเทศฝรั่งเศสมีกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานของการขนส่ง
อาหารตั้งแต่ปี 1998 จำนวน 2 ฉบับ เรียกว่า กฎหมายว่าด้วยเงื่อนไขทางเทคนิคและสุขลักษณะ
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ของการขนส่ง และมาตรฐานของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งอาหารแต่ละประเภท โดยที่ผู้ขนส่ง
อาหารทั่วไปรวมถึงการบริจาคอาหารจะต้องปฏิบัติตามจข้อกำหนดภายใต้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ 
 มาตรการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาอาหารส่วนเกินและขยะอาหาร 
  นอกจากมีมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวด เพื่อลดปริมาณขยะอาหารที่เกิดจาก
ภาคธุรกิจแล้วประเทศฝรั่งเศสยังมีมาตรการนโยบายเพื่อลดปริมาณขยะอาหาร โดยหน่วยงานหลัก
ที่ดูแลเรื่องการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินและขยะอาหาร คือ องค์กรการจัดการสิ่งแวดล้อม
และพลังงานของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งผลักดันนโยบายรณรงค์การต่อต้านการเกิดขยะอาหารครั้ง
แรกในปี 2013 และมีการรณรงค์ระดับชาติ เรียกว่า วันแห่งการต่อต้านขยะอาหาร (Fight Food 
Waste Day) ในวันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งวันนั้นถึงเป็นวันแห่งอาหารโลก 

 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  สหรัฐอเมริกามีอาหารส่วนเกินที่เกิดจากภาคการเกษตรค่อนข้างมาก เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายใน
การอุดหนุนภาคการเกษตร ทำให้มีผลิตผลทางการเกษตรมากกว่าที่ควร ซึ่งกลายเป็นอาหารส่วนเกิน ทั้งท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ของสหรัฐอเมริกาจึงให้ความสำคัญกับการเก็บรวบรวมผลผลิตการเกษตรส่วนเกิน เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ที่เรียกว่า “Gleaning”  
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการขยะอาหารส่วนเกินของประเทศสหรัฐอเมริการ 
  สหรัฐอเมริกา มีกฎหมายที่มีเป้าประสงค์ในการส่งเสริมการบริจาคอาหารส่วนเกิน ซึ่งกฎหมาย
ดังกล่าวให้การยกเว้นจากความรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาแก่ผู้ที่บริจาคอาหารที่อยู่ในสภาพดีเพ่ือการกุศล 
ยกเว้นเพียงในกรณีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทางรัฐยังให้สิทธิพิเศษด้านภาษีในการบริจาคอาหารเพิ่มเติม      
อีกด้วย มลรัฐบางแห่ง เช่น มลรัฐ Vermont  Connecticut  และ Massachusetts ที่มีนโยบายในการอนุรักษ์
สิ ่งแวดล้อมที ่เข้มข้น ได้มีการออกกฎ กติกา ที ่ห้ามธุรกิจ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงเรียน ร้านอาหาร 
ศูนย์การค้า ที่ผลิตอาหารขยะมากกว่า 1 ตันต่อสัปดาห์ ฝังกลบขยะอาหารเหล่านั้น  ซึ่งกฎระเบียบดังกล่าวได้ส่งผล
ให้ปริมาณการบริจาคอาหารและการรีไซเคิลอาหารเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว เพ่ือลดปริมาณขยะอาหารที่ถูกฝังกลบ 
   มาตรการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาอาหารส่วนเกินและขยะอาหาร 

หน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินและขยะอาหาร คือ 
USEPA โดยทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญกับการสรา้ง
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานของอาหารส่วนเกินและขยะอาหาร โดยมีการจัดทำแผนที่
แหล่งที่ผลิตอาหารส่วนเกิน หรือขยะอาหารกว่า 1.2 ล้านแหล่งทั่วประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย 
โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหาร ศูนย์การค้า และหน่วยงานที่รับบริจาคอาหารส่วนเกิน หรือ        
รีไซเคิลขยะอาหารกว่า 4,000 แห่ง ทั่วประเทศด้วย เพื่อส่งเสริมให้มีการทำความตกลงกันในการ
บริหารจัดการอาหารส่วนเกิน หรือขยะอาหาร ระหว่างผู้รับบริจาคอาหาร หรือผู้รีไซเคิลขยะ
อาหารในแต่ละพ้ืนที่ 

สำหรับในส่วนของอาหารส ่วนเกิน ในภาคการเกษตร ซ ึ ่งเป ็นปัญหาสืบ
เนื่องมาจากนโยบายในการอุดหนุนราคาสินค้าเกษตรตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้จัดทำฐานข้อมูล national farmers market search engine ซึ่งให้ข้อมูลตลาดที่
จำหน่ายสินค้าเกษตรโดยตรงจากไร่ทั่วประเทศ เพื่อที่จะให้หน่วยงานที่สนใจเก็บรวบรวมผลผลิต
ส่วนเกินสามารถติดต่อได้ นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำคู่มือในการบริหาร
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จัดการผลผลิตเกษตรส่วนเกินเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การติดต่อเกษตรกรจากฐานข้อมูล  การติดต่อ
แหล่งที่รับบริจาคผลผลิตเกษตรส่วนเกินผ่านองค์กรการกุศล 

มาตรการที่สำคัญที่สุด คือ การให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี สหรัฐอเมริกามีมาตรการ
ในการจูงใจให้มีการบริจาคอาหารมาเป็นเวลานาน และในปี 2005 ได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์
ทางด้านภาษี ส่งผลให้ปริมาณอาหารที่มีการบริจาคเพ่ิมมากข้ึนกว่าเท่าตัว ถึงร้อยละ 137 

     

ประเทศออสเตรเลีย 
  รัฐบาลออสเตรเลียได้ตระหนักถึงปัญหาจึงได้มียุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยขยะอาหารในปี 2017 โดยมี
เป้าหมายที่จะลดปริมาณขยะอาหารให้เหลือครึ่งหนึ่งในปี 2030 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อ 
12.3 ของสหประชาชาติ ว่าด้วยการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร 
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินในประเทศออสเตรเลีย 
  ออสเตรเลียไม่ได้มีกฎหมายที่ห้ามซุปเปอร์มาร์เก็ตทิ้งอาหารที่ยังบริโภคได้ดังเช่นประเทศฝรั่งเศส 
ทว่าทั้งรัฐบาลและซุปเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งได้กำหนดเป้าในการลดอาหารส่วนเกินที่ต้องฝังกลบ เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้มีการบริจาคส่วนเกิน รัฐบาลในแต่ละมลรัฐของออสเตรเลียได้ออกกฎหมายเพื่อกำจัดความเสี่ยงของผู้บริจาค
อาหารจากการถูกฟ้องว่าอาหารที่บริจาคเน่าเสีย ทำให้ผู ้บริโภคมีปัญหาทางสุขภาพ กฎหมายได้บัญญัติไว้ว่า         
“ผู้ที่บริจาคอาหารเพ่ือการกุศลโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายและอาหารที่บริจาคนั้นอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยในการ
บริโภค” ธุรกิจที่บริจาคอาหารส่วนเกินจะต้อง 
   - บริจาคอาหารด้วยเจตนาที่ดี เพ่ือการกุศล 
   - บริจาคภายใต้ข้อกำหนดว่า ผู้รับบริจาคไม่ต้องจ่ายค่าอาหาร 
   - อาหารปลอดภัยในการบริโภค ณ เวลาที่บริจาค 

- ให้ข้อมูลใด ๆ เพื่อที่จะให้องค์กรเพื่อการกุศลมั่นใจในความปลอดภัย ในการบริโภค
อาหารที่บริจาค  
 

นอกจากนี้แล้วผู้ที่บริจาคอาหารส่วนเกินควรที่จะตรวจสอบด้วยว่า องค์กรการกุศลได้ดำเนินการ
อย่างเหมาะสมในการรักษาคุณภาพอาหาร ทั้งนี้อาหารที่สามารถบริจาคได้ ประกอบด้วย 

 - อาหารส่วนเกินที่ยังไม่ได้บริการแก่ลูกค้ารายใด เช่น แซนด์วิช หรือสลัดจากร้านกาแฟ 
 - อาหารที่สต็อก หรือธุรกิจที่เก่ียวกับอาหาร ซื้อมาในปริมาณที่มากเกินจำเป็น 
 - อาหารส่วนเกินในซุปเปอร์มาร์เก็ตและตลาดอาหาร 

- อาหารที ่ปลูกในฟาร์มที ่ไม่สามารถจำหน่ายได้เนื ่องจากไม่เป็นไปตามขนาด หรือ
รูปลักษณ์ท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ตต้องการ 
- อาหารในหีบห่อ หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์ หรือบุบ 

 

  ออสเตรเลีย ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคของ
มนุษย์ หรือที่เรียกว่า “reuse” เป็นหลักสำหรับมาตรการในการ recycle เช่น นำไปทำปุ๋ยหรือไปผลิตเป็นพลังงาน
นั้นยังมีน้อย เนื่องจากมีต้นทุนสูง 
  จะเห็นได้ว่ามาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอาหารส่วนเกิน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการ
อาหาร ทั้ง 3 ประเทศมีดังนี้ 
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- การกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวด เพ่ือกำหนดให้ผู้ที่ก่อให้เกิดอาหารส่วนเกิน
ต้องดำเนินการบริจาคอาหาร 
- การกำหนดมาตรฐานการบริจาคอาหาร เพื่อสร้างหลักเกณฑ์การบริหารจัดการอาหาร
ส่วนเกินอย่างถูกต้อง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงคุ้มครองผู้บริจาคและองค์กรกลางผู้
ขนส่งอาหารส่วนเกิน 
- การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพ่ือจูงใจให้ผู้ที่ก่อเกิดอาหารส่วนเกินบริจาคอาหารไปสู่ผู้
ที่ต้องการอาหาร 
- การสนับสนุนด้านระบบการจัดการอาหารส่วนเกิน เพื่อผลักดันการบริจาคอาหาร
ส่วนเกิน 
- การจัดทำข้อมูลอาหารส่วนเกินและขยะอาหาร เพื่อสร้างแพลตฟอร์มอำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ต้องการบริจาคและผู้รับบริจาค 
- การใช้หลักการ price mechanism เพื่อส่งเสริมให้ผู้ก่อเกิดขยะอาหารลดปริมาณขยะ
อาหาร 

 
การจัดการปัญหาขยะอาหารในประเทศไทย 
  ประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลปริมาณอาหารที่ผลิตและปริมาณการทิ้งขยะอาหารที่ชัดเจน มีเพียง
ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เป็นขยะอินทรีย์ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษระบุว่าในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณมากถึง 17.56 
ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด หรือ 254 กิโลกรัมต่อปี ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวม
ขยะอาหารหรือปริมาณอาหารส่วนเกินของภาคธุรกิจที่มีการจ้างบริษัทเอกชนบริหารจัดการ วิธีการจัดการขยะของ
ประเทศไทย 43% ใช้วิธีการเผาในเตาควบคุม (หรือนำไปผลิตเป็นปุ๋ย) ซึ่งหากเป็นขยะอาหารก็จะมีความชื้นที่ต้อง
ใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงมากขึ้นที่เหลือ 57% ยังใช้วิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้ง ทำให้เกิดมลพิษตามมา 
เช่น การกระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ ลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง เนื่องจากขยะอาหารเป็นพาหะนำโรค อีกท้ังยังส่งกลิ่นเหม็น
และส่งผลต่อสุขลักษณะในการดำรงชีวิตของประชาชน ในขณะที่หลายประเทศตั้งเป้าไม่ให้มีการฝังกลบขยะที่เป็น
อาหารเลย (zero landfill) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศว่า ประเทศไทยอยู่ในช่วงเริ่มต้น
การดำเนินงานเก็บข้อมูลและจัดการเรื่องการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร โดยบรรจุเรื่องปัญหาขยะอาหารไว้ใน
แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน พ.ศ. 2560 – 2579 มีเป้าหมายลดขยะอาหารให้ได้ 5% ดังนี้ ปัญหา
ในการจัดการขยะอาหารของไทยไม่ใช่แค่เพียงวิธีการจัดการขยะทั่วไป ยังรวมถึงวิธีทิ้งขยะของคนจำนวนไม่น้อยที่
ไม่ได้แยกขยะทำให้การคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและกำจัดเป็นไปอย่างยากลำบาก เช่น การกำจัดขยะโดยการ
เผาขยะมูลฝอยที่มีขยะอาหารปนอยู่ ทำให้เกิดความชื้นสูงต้องใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงสูง ซึ่งก่อให้เกิด
มลพิษจากการเผามากกว่าขยะที่มีความชื้นต่ำ จึงมีการรณรงค์ไม่เพียงให้ลดปริมาณอาหารที่ ต้องทิ้ง หากแต่ให้ลด
ปริมาณขยะอาหารที่ต้องฝังกลบด้วย 
  สำหรับภาคธุรกิจได้ที่ขยับตัวให้มาช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอาหารและอาหารส่วนเกิน
ในช่วงที่ผ่านมามีท้ังผู้ประกอบการต่างชาติที่มาทำธุรกิจในประเทศไทย และผู้ประกอบการไทย เช่น ห้างสรรพสินค้า 
โรงแรม และร้านค้าปลีก ขนาดใหญ่ ในขณะเดียวกันสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุ มและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) หรือ สสปน. ยังเคนให้เงินอุดหนุนในการจ้างที่ปรึกษาให้กับโรงแรม ผลปรากฏว่า ลดขยะอาหารไปไม่น้อย
กว่า 10% โดยวิธีการลดปริมาณอาหารที่ต้องทิ้งหรือลดปริมาณการสูญเสีย เช่น การให้ความรู้แก่พ่อครัว ลดอาหาร
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จากการปรุง นำไปทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ ส่วนร้านค้าปลีกรายใหญ่ก็สามารถลดขยะอาหารได้จากทุกขั้นตอน        
ในห่วงโซ่อาหารที่จำหน่าย ตั้งแต่ 
  - จัดซื้อสินค้าที่ซ้ือตรงจากเกษตรกร 
  - ตั้งโรงงานบรรจุหีบห่อภายใน 1 กิโลเมตร จากแหล่งวัตถุดิบ 
  - ลดมาตรฐานสินค้าเกษตรที่รับซื้อ ยอมรับสินค้าที่มีตำหนินิดหน่อยได้ 
  - ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยคำนวณปริมาณการสั่งซื้อ ไม่ให้มีสินค้าคงเหลือมาก 
  - รวมศูนย์การผลิตสินค้าอาหาร 

- ในขั้นตอนการขายก็สามารถใช้วิธีลดราคาสินค้าที่เหลือ รวมไปถึงยกเลิกป้ายวันที่ควรบริโภค
ก่อน (ท่ีทำให้หลาย ๆ คนเข้าใจผิดว่าเป็นวันหมดอายุ) 
- หากยังมีอาหารส่วนเกินก็บริจาคให้กับผู้ที่ต้องการผ่านองค์กรกลาง 

 

  สำหรับการบริจาคอาหารผ่านองค์กรกลางขณะนี้ในกรุงเทพมหานครมีองค์กรไม่แสวงหากำไร 
อย่าง SOS (Scholars of Sustenance) มาเป็นตัวกลางในการนำอาหารส่วนเกินของภาคธุรกิจไทย และผู้บริจาค
รายอื่น ๆ ในกรุงเทพมหานครไปให้กับผู้บริจาคได้ถึงเดือนละ 31.3 ตัน คิดเป็นจำนวน 1.3 แสนล้าน ช่วยลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการฝังกลบขยะได้ถึง 59.5 ตัน  

โดย SOS ประกาศว่าจะเพ่ิมการดำเนินงานในกรุงเทพมหานครให้เป็น 2 เท่า และเตรียมเปิดสาขา
ที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 

อย่างไรก็ตามมีภาคประชาสังคมอื่น ๆ เข้ามาช่วยในการรับบริจาคอาหารส่วนเกิน เช่น มูลนิธิดวง
ประทีป เมอรี่ เซนเตอร์ และมูลนิธีกระจกเงา เพียงแต่ยังทำได้ในอาหารแห้งเท่านั้น มีเพียง SOS ที่รับบริจาคอาหาร
สดได้ เพราะมีรถบรรทุกที่ควบคุมอุณหภูมิได้ที่ 2 – 4 องศาเซลเซียส 
 
เราทุกคนจะช่วยลดขยะอาหารได้อย่างไร 

ป้องกัน การเกิดขยะอาหาร ทั้งวางแผนก่อนซื้อ เขียนรายการที่จำเป็น อย่าซื้อตอนหิว ไม่ซื้อ
เพราะการลดราคา ข้อเสนอ 1 ฟรี 1 โดยเฉพาะกับผลไม้ ผัก และสลัด พยายามหาวิธีเก็บรักษาไว้ให้ได้นาน 
โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ประเภทต่าง ๆ  

แบ่งปัน ปัจจุบันมีองค์กรไม่แสวงหากำไรเปิดรับบริจาคอาหารส่วนเกินมากมาย เช่น องค์กร SOS 
หรือมูลนิธิกระจกเงา ที่เริ่มโครงการ Food for friends รับบริจาคข้าวสาร น้ำดื่ม อาหารกระป๋อง อาหารแห้ง ชา 
กาแฟ บะหมี่กึงสำเร็จรูป ของใช้ที่จำเป็น และยารักษาโรค 

แยกขยะ เริ ่มต้นแยกขยะ และชักชวนให้คนใกล้เคียงแยกขยะ เพราะขยะอาหารบางประเภท
สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ เช่น นำไปเป็นอาหารสัตว์ ปุ๋ยหมัก ก๊าซชีวภาพ ซึ่งจะช่วยให้ปริมาณขยะอินทรีย์ลดลง
เป็นการช่วยลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในอีกที 
 
วิธีการที่จะลดอาหารทิ้งเสีย 
  หลายคนมีความคิดว่าอาหารทิ้งเสียจมลงสู่ดินและฝังกลบไม่มีปัญหา แต่ความจริงเป็นความคิด    
ที่ผิด อาหารเป็นทรัพยากรในการผลิตอาหารต้องการแสงแดด อากาศ การฝังกลบอาหารเป็นการสูญเสีย อาหาร     
ที่เน่าเสียจะผลิตแก๊สมีเทนออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งทำให้โลกร้อน มีการคาดการณ์ว่าพวกเราทุกคนทิ้งอาหารที่เรา   

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03dgP7_Vr33HhmxcLREN2PocpwsBA:1610513159629&q=%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9B+%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88+%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwianaSGjZjuAhXDT30KHT0GC2gQBSgAegQIBRA1
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ซื้อมาถึงปริมาณ 1 ใน 3 ในแต่ละสัปดาห์ ถึงแม้ว่าจะเป็นการทิ้งอาหารสดที่เราไม่สามารถรับประทานได้หมดใน   
แต่ละสัปดาห์ก็เป็นการสร้างเศษอาหารจำนวนมาก มี 10 วิธีการที่ควรปฏิบัติเพื่อลดอาหารทิ้งและเศษอาหาร  คือ 
  1. จดรายการ 

วางแผนรายการอาหารที่จะปรุงในแต่ละสัปดาห์ จดรายการสินค้าหรือเครื่องปรุงอาหารที่
ต้องการก่อนซื้อ 

  2. เข้มงวดกับรายการที่ต้องการซื้อ 
นำรายการที่ต้องการติดตัวไปในขณะที่ซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้า หรือตลาด อย่าซื้อ

สินค้าโดยการชักชวนและไม่ซื้อในขณะที่หิว เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นท่านจะกลับบ้านพร้อมปริมาณ
อาหารเกินความต้องการ 

  3. ดูแลตู้เย็น 
ดูแลยางที่ซีลที่ขอบตู้เย็นให้อยู่ในสภาพดีและเช็คอุณหภูมิในตู้เย็นให้เหมาะสม อาหาร

ต้องการการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 1 – 5 องศาเซลเซียส เพื่อคงความสดและอายุการเก็บรักษาที่
ยาวนาน 

  4. อย่าทิ้งขว้างอาหาร 
   ผลไม้ที่เริ่มนิ่มสามารถนำไปทำสมู๊ทตี้ หรือพายผลไม้ ผักที่เริ่มเหี่ยวสามารถนำไปทำซุปได้ 
  5. นำอาหารที่เหลือมารับประทานอีก 

แทนที่ท่านจะนำอาหารเหลือเทลงในถังขยะ ทำไมท่านไม่ใช้อาหารที ่เหลือนี ้มาเป็น
ส่วนประกอบของอาหารมื้อวันพรุ่งนี้ เช่น ปลาทูน่าชิ้นเล็ก ๆ สามารถนำมาใส่ในพาสต้าและทำ
พาสต้าอบ ผักที่ปรุงแล้สสามารถใส่ต้มลงไปในหม้อทำซุป 

  6. หมุนเวียน 
เมื่อท่านซื้ออาหารใหม่เข้ามา ให้นำอาหารเก่าในตู้เย็นไว้ด้านหน้า และใส่อาหารใหม่ไว้

ด้านหลัง การทำเช่นนี้จะทำให้อาหารเก่าไม่เน่าเสีย เนื่องจากจะถูกหยิบใช้ก่อน 
  7. เสริฟอาหารในปริมาณน้อย 

ตักอาหารในปริมาณน้อยและหากไม่เพียงพอสามารถเดินกลับมาตักใหม่ได้ เมื่อ
รับประทานหมดแล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะในเด็ก ผู้ซึ่งคาดเดาได้ยากว่าจะรับประทานมาก
น้อยเพียงใดในแต่ละมื้อ อาหารที่เหลือสามารถเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นเพื่อรับประทานวันต่อไป 

  8. ซ้ือในสิ่งท่ีท่านต้องการ 
ซื้อผักและผลไม้ในปริมาณที่ท่านต้องการ แทนที่จะเป็นแพ็คใหญ่ ๆ เกินต้องการ เลือก

เนื้อและชีสจากที่แบ่งขาย ซึ่งท่านสามารถกำหนดปริมาณที่ต้องการ 
  9. แช่แข็ง 

หากท่านรับประทานขนมปังแต่เพียงเล็กน้อยให้นำส่วนที่ไม่ได้รับประทานไปแช่แข็ง และ
นำออกมาก่อนรับประทาน 1 – 2 ชั่วโมง หรืออาจแบ่งอาหารที่ท่านปรุงสำเร็จแล้วเป็นถุงเล็ก 
ขนาดเพียงพอต่อ 1มื้อ นำไปแช่แข็ง และนำกลับมารับประทานในบางมื้อที่ท่านต้องการหรือ
เหนื่อยเกินกว่าจะปรุงอาหาร 
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  10. นำเศษอาหารไปไว้ในสวน 
บางครั้งท่านอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงการมีเศษอาหารได้ ทำไมท่านไม่นำไปไว้ในถัง         

ที ่รวบรวมเปลือกผักและผลไม้ ซ ึ ่งท่านอาจจะใส่เศษเนื ้อและปลาหมักรวมกับจุล ินทรีย์               
ในระยะเวลา 2 – 3 เดือน เศษอาหารเหล่านั้นจะกลายเป็นปุ๋ยหมัก และปุ๋ยหมักเหล่านี้สามารถ
นำมาใช้ปลูกต้นไม้ในสวนของท่านได้อีก 

 

  ในขณะที่โลกมีความต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้น จึงมีความพยายามให้มีการผลิตอาหารมากขึ้น   
ซึ่งการผลิตนี้ควรให้มีปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินความต้องการและกลายเป็นอาหารทิ้ง การแก้ปัญหาอย่าง         
มีประสิทธิภาพควรทำตลอดห่วงโซ่อาหาร กิจกรรมใดที่ควรทำหรือละเว้นย่อมมีผลกระทบต่อระบบ ในประเทศ
รายได้ต่ำควรมีการปรับปรุงระบบการเก็บเกี่ยว ให้ความรู้แก่เกษตรกรปรับปรุงการจัดเก็บผลผลิต และระบบ       
การแช่เย็น ตลอดจนระบบขนส่ง ในประเทศอุตสาหกรรมควรแก้ปัญหาที่ผู้ผลิตระดับอุตสาหกรรม และควรลด      
การทิ ้งอาหารในทุกขั ้นตอน ผู ้บริโภคในระดับครัวเรือนควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื ่อลดอาหารทิ ้งเสียเป็น       
จำนวนมาก ความม่ันคงทางด้านอาหารจะมีข้ึนได้จากความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วน 
 

  สิ่งที่ควรคำนึงถึงอีกอย่าง คือ ระบบห่วงโซ่อาหารในปัจจุบันเป็นโลกาภิวัฒน์ ตลอดเวลามีการผลิต
อาหาร การแปรรูป และการบริโภคอาหารในส่วนต่าง ๆ ของโลก ดังนั้น ในระดับการค้าระหว่างประเทศควรมีการ
ประเมินการสูญเสียอาหารด้วยเช่นกัน 
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