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บทคัดย่อ
ทีผ่ า่ นมาประเทศไทยไม่มกี ารรณรงค์ลดการสูญเสียอาหารในครัวเรือนก่อนที่
จะเป็นขยะอย่างจริงจัง ท�ำให้ปริมาณขยะอาหารกลับมีแนวโน้มสูงขึน้ อันเนื่องจากสังคม
ขาดความรู้ ความเข้าใจในขัน้ ตอนทีท่ ำ� ให้เกิดขยะอาหารในครัวเรือน จึงเป็ นเหตุให้คน
ทิง้ ขว้างอาหารซึง่ เป็ นสาเหตุสำ� คัญของสารอาหาร ทัง้ ทีย่ งั ไม่ได้บริโภคและทิง้ โดยไม่
ตัง้ ใจ บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อน� ำเสนอมโนทัศน์และแบบจ�ำลองของการลดขยะ
อาหารในครัว เรือ นแบบครบวงจร โดยรูป แบบการน� ำ เสนอจะใช้ว ิธีก ารทบทวน
วรรณกรรม การวิเคราะห์เอกสาร และน�ำเสนอรายงานแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผล
การศึกษาพบว่า กระบวนทัศน์ใหม่ในมุมมองของการลดการเกิดขยะอาหารในครัวเรือน
แบบครบวงจร จะยึดหลักการจัดการก่อนจะเป็ นขยะอาหาร และมุ่งเน้นทีก่ ารจัดการ
ภายในครัวเรือนทีใ่ ช้งบประมาณน้อย ลดค่าใช้จา่ ยในการจัดการขยะโดยรวมและลดผลก
ระทบสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ จุดประกายความสนใจและรณรงค์สร้างความตระหนักให้กบั
ชุมชนเพือ่ น�ำไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีท่ กุ ครัวเรือนสามารถปฏิบตั ไิ ด้ในการลด
การทิง้ ขว้างอาหาร
ค�ำส�ำคัญ : 1. ขยะอาหาร. 2. การสูญเสียอาหาร.
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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�ำ

ั
วิกฤตขยะอาหารเป็นปญหาระดั
บโลก ทัง้ ในประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศที่
ก�ำลังพัฒนา โดยในแต่ละปีมอี าหารทีถ่ กู ทิง้ ทัวโลกมากถึ
่
ง 1.3 พันล้านตัน หรือราว 1 ใน
3 ของอาหารทีผ่ ลิตให้มนุษย์บริโภค (Gustavsson et al., 2011) แม้แต่ในสหภาพยุโรป
(EU) ซึง่ เป็นกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้วก็มขี ยะอาหารมากถึง 89 ล้านตัน/ปี หรือเฉลีย่ 180
กิโลกรัม/คน/ปี ซึง่ เป็นระดับทีส่ งู มากเมือ่ เทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาทีม่ ขี ยะอาหารราว
34 ล้านตัน/ปี และมีการคาดการณ์วา่ ขยะอาหารในสหภาพยุโรปมีโอกาสเพิม่ ขึน้ เป็น 126
ล้านตัน/ปี ภายในปี 2563 (EPRS, 2014) ในขณะทีผ่ ลการศึกษาจาก Institution of
Mechanical Engineers ระบุวา่ อาหารทีผ่ ลิตขึน้ ทัง้ หมดบนโลกต้องสูญเสียและกลายเป็น
ขยะถึง 30-50% โดยไม่ได้ตกถึงท้องมนุษย์เลย (Institution of Mechanical Engineers,
2013) ในขณะทีม่ ปี ระชากรทัวโลกต้
่
องเผชิญความหิวโหยถึง 870 ล้านคน หรือ ประชากร
โลก 1 ใน 8 คน ยังอดอยากและขาดแคลนอาหารอยู่ (UN News Center, 2012) ซึง่ การ
ขาดแคลนอาหารจะทวีความรุนแรงตามจ�ำนวนประชากรโลกทีเ่ พิม่ ขึน้ ในทุกๆ ปี โดยมีการ
คาดการณ์วา่ จ�ำนวนประชากรโลกจะเพิม่ เป็น 9 พันล้านคนในปี 2593 โดยเชือ่ ว่าอาหาร
ทีถ่ กู ทิง้ เหล่านี้มปี ริมาณมากเพียงพอทีจ่ ะน�ำไปเลีย้ งคนนับพันทัวโลกได้
่
(Institution of
Mechanical Engineers, 2013) นอกจากนี้ขยะอาหารยังส่งผลลบต่อสิง่ แวดล้อมจากการ
ปลดปล่อย CO2 ทีไ่ ม่จำ� เป็น (unnecessary CO2 emission) อีกทังอาหารที
้
ถ่ กู ทิง้ ดังกล่าว
ั ยการผลิต
ไม่เพียงแต่สน้ิ เปลืองทรัพยากรทีใ่ ช้เพาะปลูก เช่น ทีด่ นิ น�้ำ พลังงาน และปจจั
อืน่ ๆ แต่ยงั รวมถึงการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเปล่าประโยชน์อกี ด้วย (Gustavsson
et al., 2011)
ั
ส�ำหรับประเทศไทย ขยะอาหารเป็นปญหาส�
ำคัญของการจัดการขยะโดยเฉพาะ
ในเขตเมือง จากการศึกษาในระหว่างปี 2548-2552 ขยะอาหารมีสดั ส่วนมากทีส่ ดุ คิดเป็น
41.95-44.99 % ของปริมาณขยะทีจ่ ดั เก็บได้ในกรุงเทพฯ โดยขยะเหล่านี้มกั เกิดขึน้ ในครัว
เรือน (Sharp and Sang-Arun, 2012) และส่วนใหญ่จะถูกก�ำจัดโดยการทิง้ ลงถังขยะเพือ่
ั
ให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาเก็บขนเพือ่ น�ำไปฝงกลบ
อย่างไรก็ตามมีการแนะน�ำให้
ลดขยะอาหาร ณ แหล่งก�ำเนิดเพือ่ ให้มปี ริมาณขยะทีจ่ ะต้องน�ำไปก�ำจัดหรือท�ำลายให้นอ้ ย
ทีส่ ดุ โดยการน�ำขยะอาหารไปหมักท�ำปุ๋ย ผลิตน�้ำสกัดชีวภาพ ผลิตก๊าซชีวมวล หรือน�ำ
ไปเลีย้ งสัตว์ แต่การส่งเสริมดังกล่าวกลับไม่ได้รบั การตอบรับจากประชาชนโดยเฉพาะใน
เขตเมืองเพราะการด�ำเนินการดังกล่าวมีขนตอนที
ั้
ย่ งุ่ ยาก ใช้เวลามาก ใช้พน้ื ทีม่ าก อีกทัง้
ผลผลิตทีไ่ ด้ เช่น ปุ๋ยหมักหรือน�้ำสกัดชีวภาพก็ไม่ใช่สงิ่ ทีค่ นในเขตเมืองต้องการ เพราะไม่
สอดคล้องกับการประกอบอาชีพของคนในเขตเมือง
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ทีผ่ า่ นมาประเทศไทยไม่มกี ารรณรงค์ลดการสูญเสียอาหารในครัวเรือนก่อนทีจ่ ะ
ั บนั นี้ปริมาณขยะ
เป็นขยะอย่างจริงจัง มักมีแต่การรณรงค์คดั แยกขยะรีไซเคิลจนท�ำให้ปจจุ
รีไซเคิลจากการจัดเก็บขยะมีนอ้ ยลงอย่างเห็นได้ชดั แต่ปริมาณขยะอาหารกลับมีแนวโน้ม
สูงขึน้ อันเนื่องจากสังคมขาดความรู้ ความเข้าใจในขัน้ ตอนทีท่ �ำให้เกิดขยะอาหารใน
ครัวเรือน จึงเป็นเหตุให้คนทิง้ ขว้างอาหารซึง่ เป็นสาเหตุสำ� คัญของการอาหารทังที
้ ย่ งั ไม่ได้
บริโภคและทิ้งโดยไม่ตงั ้ ใจ หรือแม้แต่การทิ้งอาหารทีถ่ ูกปล่อยไว้ให้เน่ าเพราะขาด
ความใส่ใจ การรับประทานอาหารไม่หมดจาน ซึง่ สิง่ เหล่านี้ลว้ นเกิดขึน้ ในครัวเรือนและ
สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดขี น้ึ ได้ โดยการให้ความรูค้ วามเข้าใจในขันตอนที
้
ท่ ำ� ให้เกิด
การสูญเสียอาหารและการเกิดขยะอาหารในครัวเรือน และรณรงค์สร้างความตระหนักให้
กับชุมชนเพือ่ น�ำไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการลดการทิง้ ขว้างอาหาร
จากบทบาทและความส�ำคัญดังกล่าว บทความนี้จงึ ต้องการน�ำเสนอมโนทัศน์
เกีย่ วกับการลดการเกิดขยะอาหารในครัวเรือนแบบครบวงจร โดยวิเคราะห์และน�ำเสนอ
แบบจ�ำลองขันตอนการเกิ
้
ดขยะอาหารในครัวเรือน รวมถึงแนวทางลดขยะอาหารในแต่ละ
ขันตอน
้
โดยรูปแบบการน�ำเสนอในบทความนี้จะใช้วธิ กี ารทบทวนวรรณกรรม (literature
review) การวิเคราะห์เอกสาร (document analysis) และน�ำเสนอรายงานแบบพรรณนา
เชิงวิเคราะห์ (analytical description) ผลจากการศึกษาในครัง้ นี้คาดว่าจะ (1) สามารถให้
ข้อมูลเบือ้ งต้นส�ำหรับการจัดการขยะอาหารและแนวทางการลดขยะอาหารทีเ่ หมาะสมกับ
ครัวเรือน (2) เพือ่ จุดประกายความสนใจแนวทางการลดการสูญเสียอาหารก่อนกลายเป็น
ขยะอาหาร (3) เพือ่ ให้เป็นแนวทางการรณรงค์ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการลดการขยะ
อาหารในครัวเรือนทีใ่ ช้งบประมาณน้อย ลดค่าใช้จา่ ยในการจัดการขยะโดยรวมและลด
ั
ปญหาสิ
ง่ แวดล้อม
การเกิ ดขยะอาหาร
ในภาคครัวเรือนหากมีการจัดการอาหารทีไ่ ม่เหมาะสม หรือขาดการวางแผน
ทีด่ จี ะน�ำไปสูก่ ารสูญเสียอาหาร (food losses) ซึง่ การสญเสียอาหารโดยทัวไปหมายถึ
่
ง
การลดลงของอาหารทีย่ งั สามารถบริโภคได้ (edible food products) ในขัน้ ตอนหรือ
กระบวนการต่างๆ ของโซ่อุปทาน (supply chain) ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการผลิต การขนส่ง
จนถึงการบริโภคของมนุ ษย์ โดยการสูญเสียอาหารหากเกิดขึน้ ในตอนปลายสุดของโซ่
อุปทาน (การค้าปลีก และ การบริโภค) โดยการน�ำอาหารทีย่ งั สามารถบริโภคได้ไปทิง้
หรือ น�ำไปเลีย้ งสัตว์ จะเรียกว่า ขยะอาหาร (food waste) ดังนัน้ ขยะอาหารจะไม่รวม
ถึงส่วนทีก่ นิ ไม่ได้ (inedible or undesirable portions of foodstuff) (Parfitt et al., 2010;
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FAO, 1981; Hodges et al., 2011) โดยสาเหตุการเกิดขยะอาหารในครัวเรือนจะ
เกีย่ วข้องกับประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การวางแผน (planning issue) การซือ้ ของมากเกินจ�ำเป็ น และ การขาด
การวางแผนก่อนการซื้ออาหาร เป็ นหนึ่งสาเหตุของการเพิม่ ปริมาณขยะอาหารใน
ครัวเรือน ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ทข่ี าดการวางแผนก่อนการซือ้ อาหาร (Lack of planning)
มักจะซือ้ ของเกินความต้องการของตัวเอง (Priefer et al., 2013) จากการศึกษาของ Lee
and Willis (2010) ในประเทศอังกฤษ พบว่า 5.3 ล้านตัน หรือ 64% ของขยะอาหาร
จากครัวเรือนเป็นสิง่ ทีส่ ามารถหลีกเลีย่ งได้ (evitable) และการส�ำรวจในประเทศเยอรมนี
พบว่า 59% ของขยะอาหารจากครัวเรือนเป็ นผลมาจากการวางแผนก่อนการซือ้ อาหาร
ทีผ่ ดิ พลาดและการจัดเก็บอาหารทีไ่ ม่เหมาะสม (suboptimal storage of food) อีกทัง้
วัยรุน่ มักมีการซือ้ ของโดยไม่ได้วางแผนไว้ลว่ งหน้าเมือ่ เปรียบเทียบกับผูใ้ หญ่ (United
States Environmental Protection Agency, 2012) ดังนัน้ การวางแผนการซือ้ อาหารที่
ดีจะเป็ นการหลีกเลีย่ งการซือ้ ของเกินความจ�ำเป็ น (Quested et al., 2013) หรืออาจ
กล่าวได้วา่ การซือ้ ของทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จ�ำเป็นต้องมีการวางแผนรายละเอียดของอาหาร
ทีต่ อ้ งการซือ้ (Priefer et al., 2013) ซึง่ การวางแผนก่อนการซือ้ อาหารและการท�ำรายการ
ซือ้ อาหาร (pre-shop planning and shopping lists) ถือเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการจัดการ
การบริโภคในครัวเรือนซึง่ สามารถช่วยลดการสูญเสีญอาหารและการเกิดขยะอาหารจาก
การซือ้ ของเกินความจ�ำเป็น (over-purchase) (United States Environmental Protection
Agency, 2012)
2. ช่ วงอายุการเก็บรักษา/วันหมดอายุบนฉลากสิ นค้ า (food date
labeling) ความสับสนของช่วงอายุการเก็บรักษา/วันหมดอายุบนฉลากสินค้า เช่น ‘bestbefore date’, ‘used-by date’ ส่งผลให้เกิดการทิง้ อาหารทีย่ งั สามารถกินได้เป็ นจ�ำนวน
มาก (European Commission, 2010) ฉลากทีร่ ะบุวา่ ‘best-before date’ จะแสดงวันที่
ซึง่ ผลิตภัณฑ์ยงั คงรักษาคุณลักษณะอย่างเดิม ทัง้ สี รสชาติ ไว้ภายใต้สภาพของการเก็บ
รักษาทีเ่ หมาะสม โดยที่ ‘best-before date’ ไม่ได้แสดงถึงความเสือ่ มเสียของผลิตภัณฑ์
(spoilage of a product) หากผลิตภัณฑ์เกินวันทีร่ ะบุไว้ในฉลาก ผูบ้ ริโภคสามารถ
ตัดสินใจทีจ่ ะบริโภคหรือไม่บริโภค โดยพิจารณาจากสีกลิน่ รสด้วยตนเอง ในทางตรง
ข้าม ‘used-by date’ เป็นวันสุดท้ายทีส่ ามารถบริโภคได้ หากเกินวันทีร่ ะบุจะเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพเนื่องจากจะมีการก่อตัวของเชือ้ จุลทรียใ์ นผลิตภัณฑ์ ซึ่ง ‘used-by date’
จะมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ ‘expiry date’ หรือ ‘expiration date’ อาจย่อเป็ น EXP หรือ
Exp. date โดยหลังจากวันทีร่ ะบุไว้ในฉลาก ผลิตภัณฑ์จะมีคณ
ุ ภาพ เช่น เนื้อสัมผัส สี
กลิน่ รส คุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณจุลนิ ทรีย์ ด้อยลงกว่าข้อก�ำหนดของมาตรฐานที่
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ต้องการ ไม่ควรน�ำมาบริโภค ซึง่ การขาดความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งดังกล่าวอาจท�ำให้
ผูบ้ ริโภคเกิดความสับสนได้ เช่น ผูบ้ ริโภคในประเทศอังกฤษมากกว่า 50% มักจะมีความ
เข้าใจผิดระหว่าง ‘best-before date’ และ ‘used-by date’ และยังพบว่า 20% ของ
ขยะอาหารในประเทศอังกฤษเกิดมาจากความสับสนเกีย่ วกับวันหมดอายุบนฉลากสินค้า
(Lee and Willis, 2010)
3. ขนาดบรรจุของผลิ ตภัณฑ์ (portion sizes) ขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์ม ี
ความสัมพันธ์กบั ปริมาณของขยะอาหาร รวมถึงขยะอันเกิดจากบรรจุภณ
ั ฑ์ดว้ ย ขนาด
บรรจุของผลิตภัณฑ์ทม่ี ขี นาดใหญ่มกั ได้รบั ความนิยมจากผูซ้ อ้ื เนื่องจากเมือ่ ค�ำนวณราคา
แล้วจะมีราคาทีถ่ ูกกว่าขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์ทม่ี ขี นาดเล็กหรือพอดี แต่กลับก่อให้
เกิดขยะอาหารมากกว่าเพราะไม่สามารถทานได้หมดก่อนทีจ่ ะอาหารจะเน่าเสีย อย่างไร
ก็ตามในประเด็นนี้มขี อ้ โต้แย้ง คือ ขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์ทม่ี ขี นาดเล็กถึงแม้จะช่วย
ลดปริมาณขยะอาหารได้ แต่กส็ ามารถเพิม่ ขยะอันเกิดจากบรรจุภณ
ั ฑ์ในรูปแบบอืน่ เช่น
พลาสติก แก้ว ซึง่ หากมีความรูใ้ นการเก็บรักษา การถนอมอาหารและแช่แข็ง การซือ้
ของทีม่ ปี ริมาณเยอะหรือการซือ้ ขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์ทม่ี ขี นาดใหญ่ ก็จะสามารถ
ลดปริม าณขยะอาหารได้ ลดขยะจากบรรจุ ภ ัณ ฑ์ และประหยัด เงิน ไปพร้อ มกัน
(European Commission, 2010)
4. การซื้อของที่ยงั ไม่จำ� เป็ น (unnecessary purchase) การซือ้ อาหารทีย่ งั
ไม่จำ� เป็ นต้องบริโภคในเวลาอันใกล้มคี วามสัมพันธ์กบั ปริมาณของขยะอาหารด้วย หาก
ผูบ้ ริโภคซือ้ อาหารทีย่ งั ไม่ตอ้ งการจะใช้ในขณะนัน้ (Quested et al., 2013) หรือกักตุน
อาหารไว้ (overstock) มักจะท�ำให้เกิดขยะอาหารมากขึน้ เนื่องจากรับประทานไม่ทนั
ก่อนวันหมดอายุ นอกจากนี้การซือ้ ของเพราะการโฆษณาหรือเพือ่ จะลองรับประทาน
อาหารชนิดใหม่ (Glanz, 2008) มักจะก่อให้เกิดขยะอาหารเพิม่ มากขึน้ เช่นกัน เนื่องจาก
อาหารจ�ำนวนหนึ่งจะถูกทิง้ ไปเพราะผูบ้ ริโภครูส้ กึ ไม่ชอบมัน
5. การจัดเก็บผลิ ตภัณฑ์ (storage) สภาพของการจัดเก็บอาหารและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ความชืน้ , แสง อุณหภูม ิ มีผลต่อความเสือ่ มสภาพและการเน่า
เสียของผลิตภัณฑ์ (United States Environmental Protection Agency, 2012) ถ้าหาก
สภาพการจัดเก็บไม่เหมาะสมจะน� ำไปสูก่ ารเกิดขยะอาหารได้มากขึน้ ในทางตรงข้าม
ถ้าสภาพการจัดเก็บทีเ่ หมาะสมก็จะขยายอายุของผลิตภัณฑ์ (edible life of products)
ออกไปได้อกี (European Commission, 2010) ซึง่ ความรูใ้ นการจัดเก็บผลิตภัณฑ์มสี ว่ น
สัมพันธ์กบั อายุ โดยผูบ้ ริโภคทีส่ งู อายุจะมีการจัดพืน้ ทีจ่ ดั เก็บผลิตภัณฑ์ (organize the
storage space) ได้ดกี ว่าเด็กวัยรุน่ (Johnson et al., 2008) อีกทัง้ รูปแบบการบริโภค
อาหารทีเ่ ปลีย่ นไปโดยเน้นอาหารสะดวกซือ้ มากขึน้ (convenience products) ท�ำให้คน
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ไม่เห็นถึงความจ�ำเป็ น ในการหาความรูพ้ น้ื ฐานของการเก็บถนอมอาหารและการท�ำ
อาหาร นอกจากนี้ การจัดชัน้ เก็บผลิตภัณฑ์บอ่ ยๆ เพือ่ ตรวจสอบจ�ำนวนผลิตภัณฑ์ วัน
หมดอายุของผลิตภัณฑ์ และการปรับเปลีย่ นการจัดวางของผลิตภัณฑ์สามารถป้องกัน
การเกิดขยะอาหารได้ โดยมีการส�ำรวจว่า การท�ำความสะอาดชัน้ จับเก็บนานๆ ครัง้ จะ
ท�ำให้ต้องโยนทิ้งอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารไปเป็ นจ�ำนวนมาก (United States
Environmental Protection Agency, 2012)
6. ทักษะและความรู้ในการปรุงอาหาร (cooking skills and knowledge)
จากการศึกษาของ Corrado (2007) พบว่าอาหารเหลือทิง้ มีแนวโน้มเกิดจากการขาด
ทักษะในการปรุงอาหารและการเตรียมอาหาร และทักษะดังกล่าวมีความสัมพันธ์กบั อายุ
โดยพบว่าผูส้ งู อายุจะมีทกั ษะและความรูใ้ นการปรุงอาหารมากกว่าคนอายุน้อย โดย
อาหารทีไ่ หม้หรือเสียจากการเตรียมอาหารมักเกิดจากคนอายุน้อย (young consumers)
(Corrado, 2007) และ 50% ของคนทีอ่ ายุน้อยกว่า 24 ปี ในประเทศอังกฤษจะไม่สามารถ
ท�ำกับข้าวจากสิง่ ทีม่ อี ยู่แล้วในตู้เย็นได้ มักจะต้องซื้อมาใหม่ และไม่มที กั ษะทีจ่ ะใช้
ประโยชน์จากของเหลือ (leftovers) (Wrap, 2007) ซึง่ การรูป้ ริมาณการท�ำอาหารที่
เหมาะสม (Proper portioning) และเทคนิคการเตรียมอาหารทีด่ ี จะช่วยลดขยะอาหาร
จากการเตรียมอาหารเกินความจ�ำเป็ น (United States Environmental Protection
Agency, 2012; Quested et al., 2013)
7. การรับประทานอาหาร (eating) การศึกษาของ Glanz (2008) พบว่า
ขยะอาหารมีความสัมพันธ์กบั การรับประทานอาหาร การละเลยหรือมองข้ามที่จะ
รับประทานอาหารทีซ่ อ้ื มานานก่อน จะท�ำให้เกิดการเน่าเสียและก็ตอ้ งทิง้ ไปในทีส่ ดุ และ
เมือ่ เปรียบเทียบกันจะพบว่าครัวเรือนทีท่ านข้าวในบ้านและท�ำอาหารรับประทานเองจะ
ผลิตขยะอาหารน้อยกว่าครัวเรือนทีท่ านข้าวนอกบ้าน (Schneider, 2008) โดยมากกว่า
60% ของขยะอาหารในประเทศอังกฤษเกิดในช่วงขัน้ ตอนการปรุงอาหาร เตรียมอาหาร
และตักอาหารทีม่ ากเกินจ�ำเป็ น (Glanz, 2008)
8. แนวโน้ มของสภาพสังคม-เศรษฐกิ จ (socio-economic trends) การ
เพิม่ ขึน้ ของรายได้และการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคมีความสัมพันธ์กบั การ
เพิม่ ขึน้ ของขยะอาหาร (Grethe et al., 2011) โดยปริมาณขยะอาหารจะเพิม่ มากขึน้ ใน
ครัวเรือนทีม่ รี ายได้สงู (Parfitt et al., 2010) ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของสหภาพยุโรป
ทีค่ าดการณ์วา่ การสูญเสียอาหาร (food losses) มีแนวโน้มจะสูงขึน้ อันเนื่องจากรายได้ท่ี
เพิม่ ขึน้ จนถึงปี 2020 และขยะอาหารทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ได้รบั อิทธิพลจากการเปลีย่ นแปลง
รูปแบบการบริโภค (consumption patterns) เช่น แนวโน้มการใช้อาหารหรือผลิตภัณฑ์
อาหารน�ำเข้าจากต่างประเทศ (luxury groceries) ทีเ่ พิม่ ขึน้ จะท�ำให้เกิดขยะอาหารมาก
25

การลดขยะอาหารในครัวเรือนแบบครบวงจร

ภัทรานิษฐ์ ศรีจนั ทราพันธุ์

ขึน้ ด้วย เนื่องจากอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารทีน่ �ำเข้าจะมีอายุ (shelf life) ค่อนข้างสัน้
นอกจากนี้การทีผ่ หู้ ญิงต้องออกไปท�ำงานนอกบ้านเพิม่ มากขึน้ จะส่งผลกระทบต่อการ
จัดการอาหารในครัวเรือนท�ำให้เวลาในการซื้ออาหารประจ�ำวันวันยากขึน้ ดังนัน้ จึงมี
ความจ�ำเป็นต้องซือ้ อาหารปริมาณมากต่ออาทิตย์ ซึง่ อาจท�ำให้มอี าหารทีต่ อ้ งถูกทิง้ มาก
ขึน้ การจากการไม่ได้ใช้อาหารเหล่านัน้ (unused) (Priefer et al., 2013)
9. การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ (demographic change) การ
เปลีย่ นแปลงจากครอบครัวขยายกลายเป็ นครอบครัวเดียวจะท�ำให้ปริมาณขยะอาหาร
เพิม่ มากขึน้ โดยอัตราการทิง้ ขยะต่อคนของครอบครัวเดีย่ วจะมีมากกว่าครอบครัวขยาย
เนื่องจากขาดโอกาสทีจ่ ะแบ่งปนั อาหาร (share food) ระหว่างคนในครอบครัว อีกทัง้
เด็กวัยรุน่ จะผลิตขยะอาหาร มากกว่าผูส้ งู อายุ เนื่องจากเด็กวัยรุน่ มีประสบการณ์น้อย
กว่าในการวางแผนและเตรียมอาหาร รวมถึงไม่มที กั ษะในการจัดการป ญั หาจาก
ขยะอาหาร (Grethe et al., 2011; Cox and Downing, 2007; Hamilton et al., 2005)
ผลกระทบของขยะอาหาร (Impacts of food waste generation)
ปริมาณอาหารทีถ่ กู ทิง้ ทีม่ เี พิม่ มากขึน้ ทุกวัน จะส่งผลกระทบในหลายด้านทัง้
ความมันคงทางอาหารของคนยากจน,
่
ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและด้านสิง่ แวดล้อม
(Gustavsson et al., 2011; The Government Office of Science, 2011; Institution of
Mechanical Engineers, 2013) อย่างไรก็ตามมีขอ้ โต้แย้งแนวคิดดังกล่าวว่า อาหารที่
ั
ถูกทิง้ ไม่สามารถช่วยแก้ปญหาความหิ
วโหยได้ การทีค่ นในประเทศยากจนหิวโหยเพราะ
ไม่สามารถผลิตอาหารได้อย่างเพียงพอทัง้ ในแง่ปริมาณและคุณภาพของอาหาร หรือ
แม้แต่ ไม่มเี งินมากพอทีซ่ อ้ื อาหารได้ ดังนัน้ การลดปริมาณอาหารทีถ่ ูกทิง้ ในประเทศ
ร�่ำรวยอาจไม่ได้แก้ปญั หาทัง้ 2 ข้อได้ แต่ทแ่ี น่นอนอาหารทีถ่ กู ทิง้ จะท�ำให้เกิดผลกระทบ
ทัง้ ด้านสิง่ แวดล้อมและเศรษฐกิจ ดังนี้
1. ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิ ตอาหาร
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารมีการใช้ทรัพยากรและปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากทีส่ ดุ โดย
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรคิดเป็ น 14% ของปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทัง้ หมด ซึง่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรจะมีทงั ้ ทางตรงจาก
ก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด์จากปุ๋ย การเลีย้ งปศุสตั ว์ และการปลูกข้าว และทาง
อ้อมจากการเปลีย่ นแปลงการใช้ทด่ี นิ เพือ่ การผลิตอาหาร โดยมีการท�ำลายปา่ เพือ่ เพิม่
พืน้ ทีท่ างการเกษตรในการผลิตอาหารซึง่ มีความสัมพันธ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Priefer et al., 2013)
การผลิตอาหารในภาคเกษตรมีการใช้น้� ำสูงถึง 70% ของปริมาณการใช้
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ทรัพยากรน�้ำจืดทัง้ หมด (UNESCO, 2009) และแนวโน้มการใช้น้�ำจะเพิม่ มากขึน้ 10-13
ล้านล้านตารางเมตรต่อปีในกลางศตวรรษ (Institution of Mechanical Engineers, 2013)
นอกจากนี้ยงั มีผลกระทบจากสารเคมี เช่น ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ทีต่ กค้างในดินและน�้ำ
ใต้ดนิ เพิม่ ขึน้ จากการปลูกพืชเชิงเดีย่ ว ซึง่ น�ำไปสูก่ ารลดลงของความหลากหลายทาง
ชีวภาพและลดการบริการทางระบบนิเวศ (ecosystem services) (Priefer et al., 2013)
ดังนัน้ หากอาหารทีถ่ กู ผลิตขึน้ กลับถูกใช้อย่างฟุม่ เฟือย กินทิง้ กินขว้างอย่างไม่รคู้ ณ
ุ ค่า
และกลายเป็นขยะอาหารในทีส่ ดุ ก็เท่ากับว่าทรัพยากรการผลิตอาหารดังกล่าวถูกใช้และ
สูญเสียไปอย่างสูญเปล่า
2. ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมจากการเพิ่ มขึน้ ของ bio-waste อาหารทีถ่ กู
ทิง้ จะกลายเป็ นขยะอาหารทีส่ ามารถย่อยสลายได้ ซึง่ มีผลกระทบส�ำคัญ คือ (1) การ
ทับถมและย่อยสลายของขยะอาหารสามารถผลิตก๊าซมีเทนซึง่ เป็ นก๊าซเรือนกระจกที่
ท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Hall et al., 2009) (2) การก�ำจัดขยะอาหารมักนิยมใช้การก�ำจัด
ด้วยฝงั กลบทีต่ อ้ งใช้พน้ื ทีม่ าก เนื่องจากขยะจ�ำพวกนี้มปี ริมาณน�้ำมาก จึงไม่เหมาะกับ
การเผาเพราะต้องใช้พลังงานในการเผาสูงมาก (Priefer et al., 2013) (3) การย่อยสลาย
ของขยะอาหารจะท�ำให้เกิดน�้ำชะมูลฝอย (leachate) ปนเปื้ อนลงสูแ่ หล่งน�้ำใต้ดนิ หรือ
แหล่งน�้ ำตามธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทีใ่ ช้น้� ำเพื่อการอุปโภค และ
บริโภค (Sinsuwan, 2014)
3. ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ขยะอาหารทีถ่ กู ทิง้ ไปปีละ 1.3 พันล้านตันต่อปี
คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่ากับ 750 พันล้านเหรียญสหรัฐ (UN News Center, 2013)
ในประเทศอังกฤษ มีการทิง้ อาหารทีอ่ ยูใ่ นสภาพดี คิดเป็ นมูลค่าถึง 10.2 พันล้านปอนด์
และในระดับครัวเรือน การทิง้ อาหารทีอ่ ยู่ในสภาพดี คิดเป็ นมูลค่าโดยเฉลีย่ คือ 420
ปอนด์ต่อปี ประเภทอาหารทีถ่ กู ทิง้ มากทีส่ ดุ คือ เนื้อและปลา คิดมูลค่าเป็ น 602 ล้าน
ั น แอปเปิ้ล และมันฝรังที
ปอนด์ตอ่ ปี ส่วนขนมปงแผ่
่ ถ่ กู ทิง้ คิดมูลค่าเป็น 360 ล้านปอนด์,
317 ล้านปอนด์ และ 302 ล้านปอนด์ตอ่ ปี ตามล�ำดับ ส่วนอาหารทีถ่ กู ทิง้ โดยทีย่ งั ไม่หมด
อายุ (in date) มีมลู ค่าถึง 950 ล้านปอนด์ต่อปี (Ventour, 2008) และจากการส�ำรวจพบ
ว่า คนโดยทัวไปไม่
่
ได้นกึ ถึงมูลค่าทีส่ ญ
ู เสียไปจากขยะอาหารเท่าทีค่ วรจะเป็น โดย 24%
ไม่เคยคิดเกีย่ วกับมูลค่าทีส่ ญ
ู เสียไปจากขยะอาหารเลย (Wrap, 2007) นอกจากนัน้ ยัง
มีคา่ ธรรมเนียมจัดเก็บขยะทีต่ อ้ งจ่ายให้กบั หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนทีม่ หี น้าทีใ่ นการ
เก็บขนขยะเพือ่ ไปก�ำจัดอีกด้วย
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แนวทางการก�ำจัดขยะอาหาร
ขยะอาหารทีเ่ กิดขึน้ ในครัวเรือน ส่วนใหญ่ถูกก�ำจัดโดยการทิง้ ลงถังขยะเพือ่
ให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาเก็บขนเพือ่ น�ำไปฝงั กลบ ถึงแม้จะมีการแนะน�ำให้ลด
ขยะอาหาร ณ แหล่งก�ำเนิดเพือ่ ให้มปี ริมาณขยะอาหารทีจ่ ะต้องน�ำไปก�ำจัดหรือท�ำลาย
ให้น้อยทีส่ ดุ โดยแนวทางการลดขยะอาหารก่อนน� ำไปจัดการทีผ่ า่ นมามีหลายวิธี เช่น
(1) หมักท�ำปุ๋ย โดยปุ๋ยหมักจะช่วยปรับปรุงคุณภาพดินในการท�ำเกษตรกรรม (Sharp
and Sang-Arun, 2012) (2) ผลิตก๊าซชีวภาพ เป็ นการน�ำขยะอาหารและขยะอินทรีย์
ประเภทต่างๆ เช่น เศษใบไม้ มูลสัตว์ น� ำไปหมักในถังหมักก๊าซชีวภาพ โดยอาศัย
หลักการย่อยสลายของจุลนิ ทรียท์ ไ่ี ม่ใช้ออกซิเจน ซึง่ จะเปลีย่ นขยะอินทรียใ์ ห้เป็ นก๊าซ
ชีวภาพทีส่ ามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ใช้เป็นก๊าซหุงต้มในครัวเรือน ใช้ผลิตกระแส
ไฟฟ้า (Sharp and Sang-Arun, 2012) (3) ผลิตน�้ำหมักชีวภาพ ซึง่ เป็ นของเหลวทีเ่ กิด
จากการหมักสารอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร พืช ผัก ผลไม้ รวมทัง้ สมุนไพร กับสารให้ความ
หวาน เช่น กากน�้ำตาล น�้ำตาล น�้ำผึง้ โดยสารอินทรียจ์ ะถูกย่อยสลายโดยจุลนิ ทรีย์ ซึง่
เมือ่ ผ่านกระบวนการแล้วจะได้สารละลายเข้มข้นสีน้�ำตาล ประกอบไปด้วยจุลนิ ทรีย์ และ
สารอินทรียห์ ลายชนิด ซึง่ สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์เพือ่ ลดและทดแทนการใช้สารเคมี
ในครัวเรือน เช่น ผสมน�้ำยาล้างจาน ซักผ้า แชมพู และเพือ่ ประโยชน์ทางการเกษตร
เช่น ส่งเสริมการเจริญของพืช ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ (Chaiyasut, 2010) อย่างไรก็ตาม
วิธดี งั กล่าวมักไม่ได้รบั การตอบรับจากประชาชนทีอ่ ยู่อาศัยในเขตเมือง เนื่องจากไม่
สอดคล้องกับรูปแบบการด�ำรงชีพของคนเมือง (living patterns of urban population)
ทีไ่ ม่ได้พง่ึ พิงเกษตรกรรมจึงไม่ตอ้ งการใช้ป๋ ยหมั
ุ กและน�้ำหมักชีวภาพ อีกทัง้ ตลาดของ
การผลิตปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรียม์ ขี นาดเล็กกว่าตลาดปุ๋ยเคมี ดังนัน้ จึงท�ำให้อตั ราการ
ท�ำปุ๋ยหมักอยู่ในระดับต�่ำ (Sharp and Sang-Arun, 2012) นอกจากนัน้ ขัน้ ตอน
การด�ำเนินการต่างๆ ค่อนข้างยุง่ ยาก ท�ำให้เสียเวลา และต้องใช้พน้ื ทีม่ าก จึงท�ำให้คนใน
เขตเมืองขาดแรงจูงใจทีจ่ ะน� ำขยะอาหารมาผลิตปุ๋ยหมัก ก๊าซชีวภาพ หรือน�้ ำหมัก
ชีวภาพ และเลือกทีจ่ ะเอาขยะอาหารทิง้ ถังขยะ
สุดท้ายขยะอาหารจากครัวเรือนก็จะถูกเททิง้ ถังขยะรวมกับขยะมูลฝอยอืน่ ๆ
เพือ่ ให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในพืน้ ทีน่ �ำไปก�ำจัดด้วยวิธตี ่างๆ เช่น การเทกอง
บนพืน้ (open dumping) ซึง่ เป็ นวิธที ง่ี า่ ยทีส่ ดุ และเสียค่าใช้จา่ ยน้อยทีส่ ดุ โดยการน�ำ
ขยะทีเ่ ก็บรวบรวมจากชุมชนเทกองลงบนพืน้ ดินโดยมิได้ด�ำเนินการใดๆ ทัง้ สิน้ เมื่อ
ปริมาณขยะเพิม่ มากขึน้ ก็จะกลายภูเขาขยะ ขยะอาหารจะเกิดการเน่าเสียและย่อยสลาย
เกิดกลิน่ เหม็นและเป็ นทัง้ แหล่งเพาะพันธุข์ องพาหะน�ำโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงสาบ
แมลงวัน ฯลฯ และการย่อยสลายของขยะอาหารจะท�ำให้เกิดน�้ำชะมูลฝอย (leachate)
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ปนเปื้อนลงสูแ่ หล่งน�้ำใต้ดนิ หรือแหล่งน�้ำตามธรรมชาติทอ่ี ยูใ่ กล้กองขยะซึง่ จะท�ำให้
คุณภาพน�้ำเสือ่ มสภาพลงจนส่งผลกระทบต่อประชาชนทีใ่ ช้น้�ำใต้ดนิ เพือ่ การอุปโภคและ
บริโภค วิธนี ้ีจงึ ไม่ถอื ว่าเป็ นการก�ำจัดขยะทีถ่ ูกสุขลักษณะและควรต้องหลีกเลีย่ งทีจ่ ะ
ด�ำเนินการ อย่างไรก็ตาม พบว่าในปจั จุบนั นี้ทอ้ งถิน่ หลายแห่งทัวประเทศยั
่
งมีการก�ำจัด
ขยะด้วยวิธเี ทกองบนพืน้ อยูซ่ ง่ึ ก็มคี วามพยายามทีจ่ ะน�ำวิธกี ารทางวิศวกรรมมาใช้กำ� จัด
ขยะอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ทีเ่ รียกว่า การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิ บาล
(sanitary landfill) ทีม่ กี ารน� ำขยะมาเทลงบนพืน้ ดินเกลีย่ ให้ขยะกระจายและบดทับให้
แน่นจากนัน้ ท�ำการกลบทับด้วยดินและบดทับให้แน่นอีกครัง้ หนึ่งท�ำซ�้ำเรือ่ ยไปจนกว่า
ั
ั
สถานทีฝ่ งกลบนั
น้ จะเต็มจึงท�ำการปิดหลุมฝงกลบอย่
างถาวรด้วยการถมดินและปลูกพืช
้
คลุมดินเพือ่ ปองกันการถูกกัดเซาะหรือการไหลบ่า (Runoff) ของน�้ำฝน ในบางครัง้ จะ
มีการใช้วสั ดุปรู องก้นหลุมเอาไว้ดว้ ยอีกชัน้ หนึ่ง ทัง้ นี้เพือ่ ป้องกันการไหลซึมของน�้ำชะ
มูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ ในหลุมขยะปนเปื้อนกับน�้ำใต้ดนิ ท�ำให้เกิดความปลอดภัยต่อสิง่ แวดล้อม
ั
มากขึน้ แต่สถานทีฝ่ งกลบขยะด้
วยวิธกี ารนี้พบว่ายังมีอยูไ่ ม่มากนัก (Sinsuwan, 2014)
อีกหนึ่งวิธกี ำ� จัดขยะ คือ การเผาในเตาเผา (incineration) ขยะมูลฝอยจะถูก
น�ำมาเผาในเตาเผาทีม่ อี ุณหภูมสิ งู เพือ่ ให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ซง่ึ ลักษณะของ
เตาเผาอาจจะแตกต่างกันไปตามองค์ประกอบของขยะ กล่าวคือถ้าองค์ประกอบของขยะ
เป็นชนิดทีเ่ ผาไหม้ได้งา่ ยและมีความชืน้ ต�่ำ เตาเผาทีใ่ ช้กไ็ ม่จำ� เป็นต้องมีอณ
ุ หภูมสิ งู มาก
นักก็เพียงพอต่อการเผาไหม้ขยะดังกล่าว แต่ถา้ องค์ประกอบของขยะมีลกั ษณะทีเ่ ผา
ไหม้ได้ยากและมีเปอร์เซนต์ความชืน้ สูง เตาเผาทีใ่ ช้ตอ้ งถูกออกแบบให้เหมาะสมกับ
เชือ้ เพลิงทีใ่ ห้ความร้อนสูงมากๆ ดังนัน้ หากขยะมูลฝอยมีขยะอาหารซึง่ มีความชืน้ สูง
ปะปนมาเป็ นจ�ำนวนมาก จะท�ำให้ตอ้ งเสียงบประมาณในการก�ำจัดเพิม่ จากปริมาณเชือ้
เพลิงทีใ่ ช้มากขึน้ (Sinsuwan, 2014)
การพัฒนาแบบจ�ำลองการลดขยะอาหารในครัวเรือนแบบครบวงจร
ทีผ่ า่ นมา แนวทางเพือ่ การลดปริมาณขยะอาหารในครัวเรือน ณ แหล่งก�ำเนิด
มักด�ำเนินการโดยการน�ำขยะอาหารไปหมักท�ำปุ๋ย ผลิตน�้ำสกัดชีวภาพ ผลิตก๊าซชีวมวล
หรือน�ำไปเลีย้ งสัตว์ ซึง่ มีขอ้ ควรพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ (1) การลดขยะอาหารใน
ครัวเรือน ณ แหล่งก�ำเนิดทีผ่ า่ นมา มักพิจารณาถึงการลดขยะอาหารทีก่ ำ� ลังจะถูกทิง้ ลง
ถังขยะ ทีม่ กั มองว่าขยะอาหารเป็นสิง่ ไร้คา่ และสกปรก ดังนัน้ จึงมีแต่แนวทางในลักษณะ
ของการน�ำขยะอาหารไปหมักท�ำปุ๋ย ผลิตน�้ำสกัดชีวภาพ ผลิตก๊าซชีวมวล หรือน�ำไป
เลีย้ งสัตว์ ซึง่ ไม่ได้รบั การตอบรับจากประชาชนเท่าทีค่ วรโดยเฉพาะในเขตเมือง เพราะ
การด�ำเนินการดังกล่าวมีขนั ้ ตอนทีย่ งุ่ ยาก ใช้เวลามาก ใช้พน้ื ทีม่ าก มีกลิน่ เหม็น อีกทัง้
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ผลผลิตทีไ่ ด้ เช่น ปุ๋ยหมักหรือน�้ำสกัดชีวภาพก็ไม่ใช่สงิ่ ทีค่ นในเขตเมืองต้องการ วิธกี าร
ลดขยะอาหารดังกล่าวจึงไม่ประสบผลส�ำเร็จโดยเฉพาะในเขตเมือง และ (2) การเกิด
ขยะอาหารในครัวเรือนแท้จริงแล้ว เกิดขึน้ จากการสูญเสียอาหารหลายขัน้ ตอนภายใน
ครัวเรือน เช่น ในขัน้ ตอนการซื้ออาหารเข้าบ้าน ขัน้ ตอนการท�ำอาหาร ขัน้ ตอนการ
รับประทานอาหาร ฯลฯ ดังนัน้ ควรมีการพิจารณาหาขัน้ ตอนการสูญเสียอาหารและการ
เกิดขยะอาหารในครัวเรือนแบบครบวงจร และลดการสูญเสียอาหารในขัน้ ตอนต่างๆ
ก่อนน� ำขยะอาหารดังกล่าวทิ้งลงถังขยะ โดยผลจากการทบทวน และการเติมเต็ม
ช่องว่างทีย่ งั ไม่ได้มกี ารรวบรวมไว้ในการศึกษาทีผ่ า่ นมา สามารถพัฒนาเป็นแบบจ�ำลอง
เชิงแนวคิด (Proposed Conceptual Model) เกีย่ วกับการลดขยะอาหารในครัวเรือนแบบ
ครบวงจร โดยยึดหลักการจัดการก่อนจะเป็ นขยะอาหาร และมุง่ เน้นทีก่ ารจัดการภายใน
ครัวเรือนทีใ่ ช้งบประมาณน้อย เพื่อน� ำไปสู่การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีท่ ุกครัวเรือน
สามารถปฏิบตั ิได้ ซึ่งแบบจ�ำลองนี้ประกอบด้วย 7 ขัน้ ตอนที่สามารถลดการเกิด
ขยะอาหารในครัวเรือน ดังภาพที่ 1

การวางแผน
ก่อนซื้อ
- วางแผน
รายการอาหาร
- ตรวจสอบ
อาหารทีม่ อี ยู่
- เขียนรายการ
อาหารทีจะซือ้

การซื้ออาหาร
- ซือ้ ตามรายการ
ทีก่ ำ� หนดไว้
- ซือ้ ให้ขนาด
พอดีกบั ที่
ต้องการบริโภค

การเก็บรักษา
- จัดเก็บในที่
เหมาะกับชนิด
และประเภท
ของอาหาร
- หมันตรวจ
่
สอบชัน้ จัดเก็บ
และ ตูเ้ ย็น

การท�ำอาหาร
- ท�ำอาหารใน
ปริมาณทีเ่ หมาะ
สมกับคนในครัว
เรือน
- ท�ำอาหารใน
สิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วใน
ตูเ้ ย็น

การบริ โภค
- ตักอาหารให้
พอดีกบั ทีจ่ ะรับ
ประทาน
- รับประทาน
อาหารทีซ่ อ้ื มา
ก่อน

การแปรรูป
อาหาร
- การถนอม
อาหาร
- การแปรรูป
อาหาร

การรีไซเคิ ล
ขยะอาหาร
- น�ำไปเลีย้ งสัตว์
- น�ำไปท�ำปุ๋ย
หมัก, น�้ำสกัด
ชีวภาพ, ผลิต
ก๊าซชีวภาพ

ภาพที ่ 1 แบบจ�ำลองเชิงแนวคิดเกีย่ วกับการลดขยะอาหารในครัวเรือนแบบครบวงจร

1. การวางแผนก่อนซื้อ (pre-shop planning) การวางแผนก่อนการซื้อ
อาหารจะท�ำให้ได้อาหารไม่มากเกินความต้องการทีจ่ ะรับประทานหรือปรุงอาหาร โดย
เริม่ ต้นจาก (1) วางแผนรายการอาหารทีต่ อ้ งการจะรับประทานและต้องการจะใช้เพือ่
การประกอบอาหาร (2) ตรวจสอบว่ามีรายการอาหารดังกล่าวอยู่ในตูเ้ ก็บของหรือใน
ตูเ้ ย็น (3) เขียนรายการอาหารทีต่ อ้ งการจะซือ้ ไว้เพือ่ ช่วยจ�ำในขณะซือ้ อาหาร อีกทัง้ ยัง
เป็ นการเตือนไม่ให้ซอ้ื ของเกินความจ�ำเป็ น
2. การซื้ออาหาร (shopping) การซือ้ อาหารทีไ่ ม่จำ� เป็ นหรือการซือ้ อาหารที่
ยังไม่ต้องการทีจ่ ะใช้ในระยะเวลาอันใกล้น�ำไปสู่การสูญเสียอาหารได้ ดังนัน้ การซื้อ
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อาหารจึงควรค�ำนึงในเรือ่ งต่างๆ เช่น (1) ซือ้ อาหารตามรายการอาหารทีก่ ำ� หนดไว้ ไม่
ควรซือ้ เกินรายการทีร่ ะบุไว้ ควรหลีกเลีย่ งการกักตุนอาหาร และไม่ซอ้ื อาหารเพราะการ
โฆษณา การลดราคาสินค้า หรือเพือ่ จะลองอาหารชนิดใหม่ (2) ซือ้ อาหารทีม่ ขี นาดบรรจุ
ของผลิตภัณฑ์พอดีกบั ทีต่ อ้ งการบริโภค ไม่ควรซือ้ ขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์ทม่ี ขี นาด
ใหญ่เพราะเพียงคิดว่าราคาถูกกว่าเท่านัน้
3. การเก็บรักษา (storage and preservation of freshness) การเก็บรักษา
อาหารเพือ่ ลดการสูญเสียอาหารในครัวเรือนมีความสัมพันธ์กบั ทักษะและความรูใ้ นเรือ่ ง
ชนิดอาหาร โดยการเก็บรักษาอาหารควรค�ำนึง (1) ควรจัดเก็บอาหารในทีท่ เ่ี หมาะกับ
ชนิดและประเภทของอาหาร โดยสามารถพิจารณาจากอายุการเก็บรักษา (shelf life)
อาหารทีเ่ น่าเสียง่าย เช่น เนื้อสัตว์ควรเก็บไว้ในช่องแข็ง ส่วนผักจ�ำพวกใบ เช่น ผักชี
ต้นหอม ขึน้ ฉ่าย ต�ำลึง ยอดมะระ ควรเก็บไว้ในตูเ้ ย็นในช่องเก็บผัก ส่วนพืชจ�ำพวกหัว
เช่น เผือก มัน สามารถเก็บไว้ได้ในอุณหภูมหิ อ้ ง หรือพิจารณาจากลักษณะของอาหาร
เช่น เต้าหู้ เลือดหมู ไม่ควรเก็บในช่องแช่เย็น เนื่องจากจะท�ำให้น้�ำในเนื้ออาหารกลาย
เป็ นน�้ำแข็ง เมือ่ จะน�ำออกมาประกอบอาหารจะท�ำให้อาหารเสียคุณลักษณะไป หรือไม่
ควรเอาผักผลไม้ทม่ี นี ้�ำหนักมากวางทับบนผักใบอ่อน เพราะจะท�ำให้ผกั ช�้ำเสียหายและ
ต้องทิง้ ไปในทีส่ ดุ ซึง่ สภาพการจัดเก็บทีเ่ หมาะสมก็จะขยายอายุของผลิตภัณฑ์ (edible
life of products) ออกไปได้อกี (2) หมันตรวจสอบชั
่
น้ จัดเก็บอาหารและตูเ้ ย็นบ่อยๆ เพือ่
จะได้ทราบวันหมดอายุของอาหารและน�ำมาบริโภคก่อนหมดอายุ ควรมีความเข้าใจให้
ถูกต้องเกีย่ วกับความหมายของวันหมดอายุทร่ี ะบุไว้ในฉลากของผลิตภัณฑ์ เช่น หาก
ระบุว่า ‘best-before date’ อาจไม่จำ� เป็ นต้องทิ้งอาหารนัน้ หากอาหารยังคงรักษา
คุณลักษณะอย่างเดิมไว้ได้ทงั ้ สี รสชาติ และเนื้อสัมผัส แต่หากระบุวา่ ‘used-by date’
หรือ ‘expiry date ’ ไม่ควรน� ำมาบริโภคเพราะจะเป็ นอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจาก
อันตรายจากเชือ้ จุลนิ ทรีย์
4. การท�ำอาหาร (cooking) การท�ำอาหารมีความสัมพันธ์กบั ทักษะและ
ความรูใ้ นเรือ่ งอาหาร ซึง่ การประกอบอาหารเพือ่ ให้เกิดการสูญเสียอาหารน้อยทีส่ ดุ ควร
ค�ำนึงถึง (1) ปริมาณอาหารทีเ่ หมาะสมในการท�ำอาหาร (proper portioning) โดยไม่
ควรจะท�ำอาหารเผือ่ หรือมากเกินจ�ำนวนคนในครัวเรือน เพราะจะท�ำให้มอี าหารเหลือทิง้
โดยไม่จำ� เป็ น (2) ชนิดและปริมาณอาหารทีม่ อี ยูแ่ ล้ว โดยควรคิดรายการอาหารหรือท�ำ
อาหารจากสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วในตูเ้ ย็น โดยหลีกเลีย่ งการต้องซือ้ วัตถุดบิ อาหารใหม่ในทุกครัง้
รวมถึงควรประยุกต์หรือดัดแปลงส่วนประกอบแทนการปล่อยให้เน่าเสียไป เช่น การเอา
แครอทหรือข้าวโพดอ่อนมาใส่ในผัดกระเพราะหมูสบั
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5. การบริ โภค (eating) ขยะอาหารมักเกิดขึน้ มากในขัน้ ตอนการบริโภค ถ้า
หากต้องการลดปริมาณขยะอาหารควรพิจารณา ดังนี้ (1) ปริมาณอาหารทีจ่ ะรับประทาน
ควรหลีกเลีย่ งการตักอาหารมากเกิน ควรตักอาหารแต่พอดีหรือตักทีละน้อยๆ แล้วค่อย
เติมหากต้องการอาหารเพิม่ นอกจากนี้การเลือกใช้ภาชนะใส่อาหารทีม่ ขี นาดเล็ก เช่น
จานข้าว ถ้วยแกง จะช่วยลดปริมาณอาหารเหลือทิง้ เพราะภาชนะขนาดเล็กจะท�ำให้ตกั
อาหารได้น้อยลงเพราะมองเห็นว่าตักอาหารเต็มจานแล้ว (2) ล�ำดับการรับประทาน
อาหาร โดยควรรับประทานอาหารทีซ่ อ้ื มาให้หมดก่อน แทนการกินแต่อาหารทีเ่ พิง่ ซือ้
มาใหม่
6. การแปรรูปอาหาร (food processing) อาหารทีเ่ หลือจากการบริโภคใน
แต่ละมือ้ อาหารเหล่านัน้ สามารถน�ำมาแปรรูปเพือ่ ให้เก็บได้นานขึน้ หรือกลายเป็นอาหาร
ชนิดใหม่ ดังนี้ (1) การถนอมอาหาร เป็ นการเก็บรักษา เพือ่ ชะลอการเน่าเสียของผัก
ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์ เช่น ผักกาดดอง ปลาตากแห้ง พริกดองน�้ำส้ม แยมผลไม้ เป็ นต้น
(2) การแปรรูปอาหาร โดยอาหารปรุงสุกแล้วหลายประเภทสามารถน�ำมาแปรรูปให้เป็ น
อาหารชนิดใหม่ได้หากรับประทานไม่หมด เช่น แกงประเภทต่างๆ ทีเ่ หลือจากงานบุญ
และงานเลีย้ งต่างๆ ชาวล้านนาสามารถน�ำมารวมกันแล้วปรุงใหม่โดยเติมส่วนประกอบ
บางอย่าง เช่น วุน้ เส้น หน่อไม้ดอง และแต่งกลิน่ โดยใส่ใบมะกรูด ตะไคร้ โดยเรียกแกง
ชนิดนี้วา่ แกงโฮะ ส่วนข้าวสวยทีเ่ หลือสามารถน�ำไปตากแดดให้แห้ง น�ำมาบดแล้วน�ำ
ไปท�ำเป็ นขนมข้าวตูได้ หรือแม้แต่ไก่ตม้ ทีเ่ หลือจากการเซ่นไหว้สามารถน�ำมาลวนหรือ
ท�ำไก่เค็มได้
7. การรีไซเคิ ลขยะอาหาร (food waste recycling) หากสุดท้ายมีอาหาร
เหลือแล้วไม่สามารถน�ำไปดัดแปลงอะไรได้อกี ก่อนทีจ่ ะน�ำอาหารเหล่านัน้ ไปทิง้ ถังขยะ
ยังสามารถน�ำไปรีไซเคิลได้หลายวิธเี พือ่ ลดการสูญเสียอาหารของครัวเรือนในขัน้ ตอน
สุดท้าย ดังนี้ (1) น�ำไปเลีย้ งสัตว์ เช่น แมว สุนขั ปลาดุก (2) น�ำไปท�ำปุ๋ยหมัก น�้ำสกัด
ชีวภาพ ผลิตก๊าซชีวภาพ หากในบ้านมีพน้ื ทีม่ ากพอ
สรุปและข้อเสนอแนะ
จากการผลักดันให้ปญั หาขยะเป็ นวาระแห่งชาตินัน้ ทัง้ หน่ วยงานภาครัฐ
หน่วยงานท้องถิน่ และภาคเอกชน ได้มคี วามพยายามในการด�ำเนินการลดและคัดแยก
ขยะทีต่ น้ ทาง โดยขยะอาหารก�ำลังปญั หาทีต่ อ้ งแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะมีปริมาณเพิม่
มากขึน้ ในทุกๆ ปี ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเท่านัน้ แต่ยงั มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ซึง่ ครัวเรือนเป็ นภาคส่วนทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่ ในการทีจ่ ะ
ก�ำจัดขยะประเภทนี้ ผลจากการทบทวนวรรณกรรม และการเติมเต็มช่องว่างทีย่ งั ไม่ได้
32

ปีที่่ 36 ฉบับที่ ่ 3 พ.ศ. 2559

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

มีการรวบรวมไว้ในการศึกษาทีผ่ า่ นมา สามารถพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่เป็นแบบจ�ำลอง
เชิงแนวคิดเกีย่ วกับการลดการเกิดขยะอาหารในครัวเรือนแบบครบวงจร โดยแบบจ�ำลอง
ขัน้ ตอนการเกิดขยะอาหารในครัวเรือน รวมถึงตัวอย่างแนวทางลดขยะอาหารในแต่ละ
ขัน้ ตอน จะท�ำให้ได้ทราบข้อมูลเบือ้ งต้นส�ำหรับการจัดการขยะอาหารและจุดประกาย
ความสนใจให้กบั สังคมทราบถึงแนวทางการลดขยะอาหารทีเ่ หมาะสมกับครัวเรือน และ
เป็ นแนวทางการรณรงค์ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในการลดการเกิดขยะอาหารในครัว
เรือ นที่ใ ช้ง บประมาณน้ อ ย ลดค่า ใช้จ่า ยในการจัด การขยะโดยรวมและลดปญั หา
สิง่ แวดล้อม
ทัง้ นี้ เนื่องจากแบบจ�ำลองการลดการเกิดขยะอาหารในครัวเรือนแบบครบวงจร
พัฒนามาจากผลงานวิจยั ทีม่ าจากบริบทของต่างประเทศ จึงควรน�ำแบบจ�ำลองดังกล่าว
ไปตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในบริบทของประเทศไทย เพือ่ จะให้
ทราบผลการตรวจสอบในเชิงสถิติและยืนยันความสอดคล้องดังกล่าว ซึ่งจะน� ำไป
สูแ่ นวทางการลดขยะอาหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด
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