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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันทั่วโลกสามารถผลิตอาหารได้เพียงพอสาหรับเลี้ยงประชากร 7,000 ล้านคน แต่จากการ
คาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ในปี 2593 จะมีจานวนประชากรเพิ่มขึ้นถึง 9 ,000 ล้านคน
ทั้งนี้ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่าจะต้องเพิ่มการผลิตอาหารให้ได้อย่างน้อย
ร้อยละ 60 ในช่วงกลางศตวรรษนี้ มิฉะนั้นจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง ทาให้เกิด
ความอดอยากหิวโหยทั่วโลก
จากการศึกษาของ FAO พบว่า ปริมาณการสูญเสียอาหารทั่วโลก (คิดตามน้าหนัก) ในปี 2553
คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 32 ล้านล้านบาท เทียบเท่ากับอาหารถึง 1,300 ล้านตันที่สูญเปล่า หรือ คิดเป็น 1 ใน
3 ของอาหารที่ผลิตได้ในโลก ขณะที่มีประชากรทั่วโลก ที่เผชิญกับความอดอยากหิวโหยถึง 870 ล้านคน
และประชากรที่อดอยากหิวโหยเกินครึ่ง คือ 552 ล้านคน อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งหมาย
รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน
จากการเก็บสถิติของ FAO ในปี 2553 พบว่า 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตขึ้นมาทั่วโลก หรือ คิด
เป็นน้าหนักถึง 1.3 พันล้านตัน ต้องสูญเสียไปอย่างไร้ค่า ผักผลไม้ร้อยละ 15-50 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ไม่ถึงมือผู้บริโภค เนื่องจากเน่าเสียระหว่างขนส่ง ข้าวร้อยละ 12-37 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูญเสียไป
ระหว่างการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การขนส่ง และการจัดเก็บ ร้อยละ 30 ของผักผลไม้เสียหายไประหว่าง
การขนส่ง เพราะอากาศร้อน และถูกกระแทกจากการจัดเก็บที่ไม่ดีเพียงพอ นอกจากนี้ ขยะจากอาหาร
เหล่านี้ ยังก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกถึง 7% ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปลดปล่อยสู่บรรยากาศโลก
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปรากฏการณ์โลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สาเหตุหลักของการสูญเสียอาหารภายหลังกระบวนการเก็บเกี่ยว เกิดจากขาดการวางแผนการผลิต
/ ความเสียหายที่เกิดจากการทาลายของแมลงและโรคต่างๆ / ขาดระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีพอ เช่น
ถนนสาหรับขนส่งผลผลิต แหล่งน้า ไฟฟ้าและตลาดที่จะรองรับ / ขาดสถานประกอบการที่มีความเย็นและ
แห้ง สาหรับจัดเก็บและบรรจุอาหาร / ขาดระบบขนส่งที่ดีสาหรับขนส่งอาหาร / ระบบการบรรจุอาหาร
ที่ไม่เหมาะสมและคุณภาพไม่ดีพอ ทาให้บรรจุภัณฑ์เกิดแตกทาให้อาหารตกหล่นและเสียหายได้ / การมี
ความรู้พื้นฐานอันจากัดเกี่ยวกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการอาหารภายหลังกระบวนการเก็บเกี่ยวและ
การแปรรูปอาหาร
กล่าวได้ว่า การสูญเสียอาหารก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบทั้งต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ได้แก่ เกษตรกรมีรายได้ลดลง และผู้บริโภคมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากกระบวนการผลิตอาหารจะทาให้มี
ก๊าซมีเทนเกิดขึ้น และการใช้น้าและที่ดินอย่างไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การทิ้งอาหารอย่างสูญเปล่า
ยังสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิต เช่น น้า ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ พลังงาน และแรงงาน เป็นต้น
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ด้วยเหตุนี้ หลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความสนใจกับประเด็นปัญหาการลดสูญเสียอาหารเพิ่มมากขึ้น
โดยได้ดาเนินการกิจกรรม/ โครงการเพื่อลดผลกระทบจากการสูญเสียอาหาร เนื่องจากเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่สามารถบรรเทาความอดอยากหิวโหย ยกระดับรายได้ และส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงอาหาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มประเทศยากจน ตัวอย่างเช่น การสร้างเครือข่าย ธนาคารอาหาร (Food Bank) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ฮ่องกง เม็กซิโก รัสเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน และสหราชอาณาจักร
การจัดทาฉลากคาร์บอน (Carbon footprint labeling) เพื่อ แสดงข้อมูลของการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ( GHGs) ที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น ในบางประเทศ เช่น อังกฤษ และญี่ปุ่น รวมถึง
การจัดการของเสียตามแนวคิด Zero Waste ที่มีการดาเนินการในทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงได้ศึกษาการสูญเสีย
อาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานและการบริโภค เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการดาเนินการเพื่อลดความ
สูญเสียของประเทศต่างๆ และการดาเนินการภายในประเทศ รวมถึงแผนการดาเนินการของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559) เพื่อเตรียมความพร้อมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการ ดาเนินงานเพื่อลด
ความสูญเสียด้านอาหาร นาไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารของไทย
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการสูญเสียอาหารของห่วงโซ่อาหารของไทย โดยใช้
ข้อมูลจาก Food Balance Sheet ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และตัวแปรของ FAO ซึ่งในเบื้องต้น
จะทาการศึกษาในสินค้าประเภทผักที่ใช้ประกอบสลัด เนื่องจากเป็นสินค้าเกษตรที่มีอัตราการสูญเสียมาก
1.2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางการเตรียม ความพร้อมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลด
ความสูญเสียอาหาร

1.3

ขอบเขตการศึกษา

1.3.1 รวบรวมนิยามและแนวทางการดาเนินงานด้านการลดการสูญเสียอาหารขององค์กร
ระหว่างประเทศ ประเทศต่างๆ รวมทั้งของไทย
1.3.2 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการลดการสูญเสียอาหาร ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 และแผนพัฒนาการเกษตร ฉบับที่ 11
1.4 วิธีการศึกษา
1.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล : ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดย
(1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเวบไซด์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและต่างประเทศ
ได้แก่ องค์การสหประชาชาติ องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ เป็นต้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
การเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผลการดาเนินงานของประเทศต่างๆ รวมถึงผลการดาเนินงาน
ภายในประเทศของไทย ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
(2) การเก็บรวบรวมถึงข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าผัก จานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ร้านสานักงานโครงการหลวง (สาขา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) บริษัทเทสโก้ โลตัส และร้านซิสเล่อร์ (Sizzler)
1.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้วิธีสถิติ
แบบง่าย คือ ร้อยละ (percentage) เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการสูญเสียสินค้าผักในช่วงปี 2555-2557
1.5

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ได้รับทราบข้อมูลระดับการสูญเสียของสินค้าผักของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะมีส่วนช่วย
ในการกาหนดแนวทางการลดการสูญเสียอาหารของประเทศ
1.5.2 ประชาชนในประเทศตระหนักถึงความสาคัญของการสูญเสียอาหาร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้
เกิดสานึกในการลดการสูญเสียอาหาร ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ
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บทที่ 2
กรอบแนวคิด
2.1 คานิยาม
FAO ได้ให้คานิยามของการสูญเสียอาหาร (Food losses) ว่าหมายถึง การลดลงของมวลอาหาร
ที่สามารถบริโภคได้ในระหว่างผ่านห่วงโซ่อุปทานอาหารเพื่อการบริโภคของมนุษย์ การบริโภคอาหารเกิดขึ้น
ในระหว่างขั้นตอนการผลิต หลังเก็บเกี่ยว และการแปรรูป ในห่วงโซ่อุปทาน ส่วน
การทิ้งอาหาร
(Food waste) หมายถึง การสูญเสียอาหารในตอนปลายของห่วงโซ่อาหาร (ขั้นตอนการขายปลีก และ
การบริโภค) ซึ่งเชื่อมโยงไปยังพฤติกรรมของผู้ขายปลีกและผู้บริโภค ทั้งนี้ การวัดปริมาณอาหารที่สูญเสีย
หรือถูกทิ้งนั้น วัดเฉพาะส่วนที่บริโภคได้เท่านั้น ดังนั้น อาหารที่ผลิตเพื่อการบริโภคของมนุษย์แต่หลุดออก
จากห่วงอาหารของมนุษย์จึงถือเป็นอาหารที่สูญเสียหรือถูกทิ้ง แม้ว่าจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่อาหารมนุษย์
(อาหารสัตว์ พลังงานชีวภาพ เป็นต้น) ไม่ว่าจะตั้งหรือไม่ตั้งใจก็ตามที่จะใช้ประโยชน์อาหารเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่น ที่ไม่ใช่ใช้เป็นอาหารมนุษย์ ถือว่าเป็นการสูญเสียอาหารเช่นเดียวกัน
World Resources Institute ให้คานิยามของการสูญเสียอาหาร ว่าหมายถึง อาหารที่ตกหล่น
ถูกทาลาย คุณภาพลดลง เช่น มีรอยช้า หรือเหี่ยว หรือสูญหายก่อนถึงผู้บริโภค ซึ่งมักเกิดขึ้นในขั้นตอน
การผลิต การเก็บรักษา การแปรรูป และการกระจายสินค้า ในตลอดห่วงโซ่อาหาร และเป็นผลมาจาก
การไม่ตั้งใจของกระบวนการทางการเกษตร หรือข้อจากัดทางเทคนิคในการจัดเก็บ โครงสร้างพื้นฐาน
การบรรจุ และ/หรือ การตลาด สาหรับนิยาม การทิ้งอาหาร หมายถึง อาหารที่มีคุณภาพดีและเหมาะ
สาหรับการบริโภคของมนุษย์ แต่ไม่ได้มีการบริโภค เพราะถูกทิ้งไปก่อนหรือหลังก่อนที่จะเสีย ปกติแล้ว
การทิ้งอาหาร จะเกิดขั้นในขั้นตอนการค้าปลีกและการบริโภคตลอดห่วงโซ่อาหาร และเป็นผลมาจาก
ความประมาทหรือการตัดสินใจที่จะโยนทิ้ง
สหภาพยุโรป ให้คานิยามอาหารที่ถูกทิ้งว่า อาหารใดๆ ไม่ว่าจะดิบ หรือสุก ซึ่งถูกทิ้ง หรือตั้งใจทิ้ง
หรือจาเป็นต้องทิ้ง (https://en.wikipedia.org/wiki/Food_waste)
The United States Environmental Protection Agency ให้คานิยามอาหารที่ถูกทิ้งว่า
หมายถึง อาหารที่ยังไม่ได้กิน หรือของเสียจากการเตรียมอาหาร จากอาคารบ้านเรือน และจากสถาน
ประกอบการในเชิงพาณิชย์ เช่น ร้านขายของชา ภัตตาคาร ตู้ขายอาหาร ห้องครัวและโรงอาหารของ
สถาบัน และห้องอาหารของโรงงานอุตสาหกรรม (https://en.wikipedia.org/wiki/Food_waste)

กล่าวโดยสรุป การสูญเสียอาหาร (Food Losses) คือ การลดลงในเชิงปริมาณของอาหารที่มีอยู่
เพื่อการบริโภคของมนุษย์ ซึ่ง เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตหรือแปรรูปตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหาร
ขณะที่กากเหลือทิ้ง (Food waste) คือ การสูญเสียอาหารที่เกิดจากการตัดสินใจที่จะทิ้งขว้างอาหาร
ในขณะที่อาหารนั้นยังบริโภคได้อยู่ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นใน ขั้นปลายของห่วงโซ่อุปทาน คือ ในภาค
ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการให้บริการด้านอาหาร และในระดับผู้บริโภค
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2.2

ทบทวนวรรณกรรม

2.2.1 สถาบันอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งสวีเดน (The Swedish Institute for
Food and Biotechnology: SIK) ได้ศึกษาการสูญเสียอาหารของโลก ตามคาร้องขอขององค์การเกษตร
และอาหารแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) ระหว่างเดือนสิงหาคม
2553 ถึงมกราคม 2554 โดยเน้นศึกษาการสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน และทาการประเมิน
การสูญเสีย รวมทั้งหาสาเหตุของการสูญเสียอาหาร และวิธีการป้องกันการสูญเสีย สรุปได้ดังนี้
(1) อาหารที่ผลิตเพื่อการบริโภคของมนุษย์ทั่วโลกสูญเสียหรือถูกทิ้งไปประมาณหนึ่งใน
สามส่วน รวมปริมาณได้ 1.3 พันล้านตันต่อไป
(2) ชนิดของการสูญเสียอาหารและการทิ้งอาหาร
(2.1) สินค้าและผลิตภัณฑ์ผัก การผลิต เกิดการสูญเสียจากเครื่องจักร และ/หรือ
ตกหล่นระหว่างการเก็บเกี่ยว (เช่น การนวดข้าว การเก็บผลไม้) การคัดแยกผลผลิตในช่วงหลังเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยวและการจัดเก็บ เกิดการสูญเสียจากการตกหล่นและช้ามือ การแปรรูป เสียหายจากการตกหล่น
และคุณภาพลดลงในระหว่างการแปรรูปจากโรงงานหรือครัวเรือน
การจาหน่าย เกิดการสูญเสียและ
ทิ้งอาหารในระบบตลาด เช่น ตลาดค้าส่ง ซุปเปอร์มาเก็ต ตลาดค้าปลีก และตลาดสด การบริโภค เกิดการ
สูญเสียและทิ้งอาหารในครัวเรือน
(2.2) สินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์ การผลิต สาหรับวัว หมู และสัตว์ปีก จะเกิด
การสูญเสียกรณีที่สัตว์ตายขณะเป็นตัวอ่อน ส่วนปลาเกิดการสูญเสียในระหว่างจับ นมเกิดการสูญเสีย
กรณีวัวให้นมน้อยลงเนื่องจากเจ็บป่วย หลังการเก็บเกี่ยวและการจัดเก็บ เนื้อวัว เนื้อหมู และเนื้อสัตว์ปีก
อาจเกิดการสูญเสียจากการที่สัตว์ตายขณะขนส่งไปโรงฆ่าสัตว์ และการถูกฆ่าอย่างรุนแรง ปลาเกิด
การสูญเสียจากการตกหล่น และคุณภาพลดลงจากการแช่ด้วยน้าแข็ง การบรรจุ การจัดเก็บ และการขนส่ง
นมเกิดการสูญเสียจากการหกและคุณภาพลดลงขณะขนส่งจากฟาร์มไปยังโรงงานการแปรรูป เนื้อวัว เนื้อหมู
และเนื้อสัตว์ปีก เกิดการสูญเสียจากการตัดแต่งชิ้นเนื้อในระหว่างการฆ่าและการแปรรูปในโรงงาน
การจัดจาหน่าย เกิดการสูญเสียและทิ้งอาหารในระบบตลาด เช่น ตลาดค้าส่ง ซุปเปอร์มาเก็ต ตลาดค้าปลีก
และตลาดสด การบริโภค เกิดการสูญเสียและทิ้งอาหารในครัวเรือน

(3) ปริมาณการสูญเสียและการทิ้งอาหาร
สถาบันอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งสวีเดนคานวณปริมาณอาหารที่ผลิตเพื่อ
การบริโภคของมนุษย์ที่สูญเสียและถูกทิ้งตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้ข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับ
การทิ้งอาหารทั่วโลก และจากข้อสมมติฐานของสถาบันเอง โดยอัตราการสูญเสียโดยประมาณของแต่ละ
กลุ่มสินค้าในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานอาหารในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไทย
สรุปได้ดังนี้

ธัญพืช
พืชหัว

ระหว่างการผลิต
ทางการเกษตร
6
6

ระหว่าง
การเก็บรักษา
7
19

การสูญเสีย (%)
ระหว่าง
การแปรรูป
3.5
10

ระหว่างการ
กระจายสินค้า
2
11

ระหว่าง
การบริโภค
3
3

6

ผลไม้และผัก
เนื้อสัตว์
ปลาและอาหารทะเล
นม

15
5.1
8.2
3.5

9
0.3
6
6

25
5
9
2

10
7
15
10

7
4
2
1

ที่มา : Global Food Losses and Food Waste, Jenny Gustavsson, Swedish Institute for Food and
Biotechnology, public by FAO

(4) สาเหตุและการป้องกันการสูญเสียและการทิ้งอาหาร
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงทิ้งอาหารจานวนมากในขั้นตอนการบริโภค
หมายความว่า อาหารถูกทิ้งไปแม้จะยังสามารถบริโภคได้ ขณะที่ประเทศที่มีรายได้ต่าจะเกิดการสูญเสีย
อาหารส่วนใหญ่ในขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการแปรรูป สรุปสาเหตุและการป้องกันการสูญเสียและ
การทิ้งอาหาร ได้ดังนี้

สาเหตุการสูญเสียอาหาร
ผลผลิตมากเกินความต้องการ
(ในประเทศอุตสาหกรรม)

การป้องกันการสูญเสียและการทิ้งอาหาร
การติดต่อสื่อสารและความร่วมมือกันระหว่าง
เกษตรกร อาจช่วยลดปัญหาผลผลิตที่มากเกินความ
ต้องการได้
การเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกาหนด
การจัดการวางแผนให้แก่เกษตรกรรายย่อย
(ในประเทศที่กาลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้ว)
ยกระดับและเพิ่มความหลากหลายให้แก่การผลิต
และการตลาด
การกาหนดมาตรฐานรูปลักษณ์ของผักผลไม้สดของ การสารวจโดยซุปเปอร์มาเก็ต / จาหน่ายสินค้า
ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่สูง
เกษตรให้กับลูกค้าโดยตรง
การขาดอุปกรณ์ในการจัดเก็บ
การลงทุนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและการขนส่ง
(ประเทศกาลังพัฒนา)
อาหารที่ไม่ปลอดภัยไม่เหมาะแก่การบริโภคของ
ให้ผู้ปฏิบัติการในห่วงโซ่อุปทานปรับใช้หลักความ
มนุษย์
ปลอดภัยในการปฏิบัติต่ออาหาร
ทัศนคติในการทิ้งราคาถูกกว่าการใช้หรือการนา
การหาตลาดสาหรับสินค้าคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์
กลับมาใช้
มาตรฐาน โดยให้องค์กรธุรกิจและองค์กรเพื่อการ
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กุศลต่างๆ จัดเก็บ ขาย หรือใช้สินค้าเหล่านั้น
การขาดแคลนเครื่องมือแปรรูปอาหาร
พัฒนาการทาเกษตรแบบมีสัญญาระหว่างบริษัท
(ประเทศกาลังพัฒนา)
แปรรูปกับเกษตรกร
การโชว์สินค้าจานวนมากและความหลากหลายของ สหกรณ์การตลาดและสิ่งอานวยความสะดวกของ
สินค้าและตราสินค้า (ประเทศอุตสาหกรรม) /
ตลาดที่ดี
ระบบการตลาดที่ไม่เพียงพอ (ประเทศกาลังพัฒนา)
ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารและทัศนคติของ
การตระหนักรู้ของประชาชน
ผู้บริโภค (ประเทศอุตสาหกรรม)
(5) บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 เนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอ จึงต้องใช้วิธีการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับระดับความ
สูญเสียอาหารในขั้นตอนการจัดจาหน่ายและการบริโภค จึงอาจส่งผลให้ได้ตัวเลขของปริมาณการสูญเสีย
อาหารที่สูง นอกจากนี้ ยังขาดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการสูญเสียอาหารทั่วโลก อาทิ ข้อมูลปริมาณ
การสูญเสียอาหารต่อคน และค่าใช้จ่ายในการป้องกันการสูญเสียอาหาร
5.2 ควรการวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องเร่งด่วน
อีกทั้ง จาเป็นต้องประเมินผล
กระทบของการค้าระหว่างประเทศที่กาลังเจริญเติบโตต่อการสูญเสียอาหารอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก ห่วงโซ่
อุปทานอาหารในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก
5.3 การลดการสูญเสียอาหารจะทาให้ความตึงเครียดระหว่างการผลิตอาหารกับ
การเข้าถึงอาหาร ทั้งนี้ ควรลดปริมาณการสูญเสียและการทิ้งอาหารในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานอาหาร
ไม่ควรดาเนินการในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเท่านั้น เพราะเมื่อไม่ได้ป้องกันการสูญเสียในขั้นตอนหนึ่ง
ก็จะส่งผลให้เกิดการสูญเสียในขั้นตอนอื่นๆ ด้วย
5.4 ประเทศที่มีรายได้ต่า ผู้ประกอบการควรมีส่วนในมาตรการลดการสูญเสียด้วย
เช่น พัฒนาเทคนิคในการเพาะปลูก การให้ความรู้เกษตรกร การจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกในขั้นตอน
การจัดเก็บและระบบควบคุมความเย็น ในทางกลับกัน ประเทศอุตสาหกรรมต่างๆ การแก้ปัญหาในระดับ
ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมอาจมีผลเพียงเล็กน้อย หากผู้บริโภคยังคงมีพฤติกรรมการทิ้งอาหารอยู่ใน
ระดับเดิมเช่นปัจจุบัน ดังนั้น ผู้บริโภคในครัวเรือนต้องได้รับทราบข้อมูลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทาให้
ปริมาณการทิ้งอาหารอยู่ในระดับสูงเช่นนี้
2. World Resources Institute
World Resource Institute หรือ WRI ได้ออกมาตรฐานระดับโลกเพื่อวัดและติดตามการ
สูญเสียและการทิ้งอาหารที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน หรือที่เรียกว่า Global Food Loss and Waste
Protocal โดย WRI พบว่า พลังงานที่ได้จากอาหารทุก 1 ใน 4 แคลอรี่จะถูกทิ้งไป และหากคิด Food
waste ที่โลกทิ้งไปเป็นพื้นที่เพาะปลูก จะมีขนาดถึง 1.2 ล้านไร่ และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จาก
Food waste มีมากถึง 3,300 – 5,600 ล้านตันต่อปี

บทที่ 3
สถานการณ์และแนวทางการดาเนินงานเพื่อลดการสูญเสียและทิ้งขว้างอาหาร
3.1 สถานการณ์ การสูญเสียและการทิ้งขว้างอาหารของไทย
จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ประเทศ
ไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2556 ขยะมูลฝอยมีปริมาณ 26.77 ล้านตัน ซึ่งเป็นขยะ
ประเภทอาหารเฉลี่ยถึงร้อยละ 64 ของขยะมูลฝอยทั้งหมด รองลงมาเป็นพลาสติก กระดาษ และแก้ว
คิดเป็นร้อยละ 17 8 และ 3 ตามลาดับ ในขณะที่ประเทศไทยมีความสามารถในการกาจัดขยะไม่ถึงร้อยละ
70 ของขยะที่เกิดขึ้น ทาให้มีขยะมูลฝอยตกค้างมากถึง 19.9 ล้านตัน ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย และ
ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน 1 โดยเฉพาะปริมาณขยะในกรุงเทพมหานครที่มีปริมาณขยะมูลฝอย 9 ,000 ตันต่อ
วัน คิดเป็น 534.8 กก./คน/ปี ทั้งนี้ กรุงเทพฯ มีปริมาณขยะมากเป็นอันดับ 4 จาก 22 เมืองใหญ่ในทวีป
เอเชีย เป็นรองก็แต่เมืองโอซากา ของญี่ปุ่น กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย และกรุงโซล เกาหลีใต้เท่านั้น โดย
ค่าเฉลี่ยของการเกิดขยะจากทั้ง 22 เมืองมีค่า 375.2 กก./คน/ปี 2 สาหรับองค์ประกอบหลักของขยะ
ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เศษอาหาร พลาสติก โฟมและกระดาษ คิดเป็นร้อยละ 34.2 20.8 และ
13.6 ตามลาดับ
3.2 แนวทางการดาเนินงานเพื่อลดการสูญเสียและทิ้งขว้างอาหาร ภายในประเทศไทย
ปัจจุบันประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนา รวมถึงองค์การระหว่างประเทศทั่วโลกต่างให้
ความสนใจกับการลดการสูญเสียและการทิ้งขว้างอาหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทา
ความอดอยากหิวโหย และส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงอาหาร สรุปได้ดังนี้
3.2.1

ภาครัฐ

(1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงความสาคัญของประเด็นการสูญเสีย
อาหาร โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
(1.1) แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัด
การสินค้าเกษตร และความมมั่นคงอาหาร มีแนวทางการดาเนินงาน คือ การพัฒนาโลจิสติกส์ของสินค้า
เกษตร โดยสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร
อาทิ ตั้งแต่ระบบลาเลียงในระดับไร่นา การใช้ประโยชน์จากไซโล ฉาง ลานตาก ระบบการรวบรวม กระจาย
สินค้า ที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Optimization) สามารถตรวจสอบการเคลื่อนย้าย
ของสินค้า เพื่อลดความสูญเสียและต้นุทนจากการเน่าเสียของสินค้าที่มีสาเหตุจากกระบวนการเก็บรักษา
และระบบขนส่งสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยพัฒนาระบบขนส่งที่มีการควบคุมอุณหภูมิ
(Cool Chain)
1

โครงการสารวจและวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลทั่วประเทศ กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2
Economist Intelligence Unit. 2011. Asian Green City Index: Assessing the environmental
performance of Asia’s major cities.
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ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และสนับสนุนให้ผู้ผลิตหรือสมาคมธุรกิจเฉพาะด้านเข้ามา
มีบทบาทในการจัดระบบการบริหารโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรร่วมกับภาครัฐ
(1.2) กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (พ.ศ. 2556-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการผลิตอาหารคุณภาพดี ลดการสูญเสีย และ
การมีประโยชน์อย่างเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 3 ลดการสูญเสียของผลผลิตการเกษตร (อาหาร) โดยมีแนวทาง
การดาเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ (1) สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร (2) สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าและอาหารให้ได้นานที่สุด (3) ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากอาหาร รวมทั้ง
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตั้งแต่ในระดับครัวเรือนและชุมชน และ (4) สนับสนุนการลดความสูญเสีย
อาหาร ( Food waste) จากการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย โดยสร้างความตระหนักในเรื่องการบริโภคอาหาร
ที่ฟุ่มเฟือยที่จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร และรณรงค์เรื่องการลดความสูญเสียอาหารทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ ซึ่งนับเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่ม Supply อาหาร
(1.3) การดาเนินโครงการ Save Food Network (SFNET) สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน ( Partnership) กับองค์การ
เกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ ( FAO) ดาเนินโครงการ SFNET ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์สร้าง
ความตระหนักรู้ต่อความสาคัญของการสูญเสียอาหาร โดยเมื่อวันที่ 2-6 มิถุนายน 2558 สศก. ได้เข้าร่วม
จัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระชนมมายุครบ 60 พรรษา
ณ จังหวัดน่าน ในหัวข้อ “คนไทย ไร้ผู้ขาดสารอาหาร” และได้เผยแพร่ข้อมูลด้านการสูญเสียอาหารใน
ขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงผู้บริโภค เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ของการเข้าถึงอาหาร ซึ่งถือเป็น
บทบาทสาคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดนิทรรศการนับว่าประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมาย โดยมีประชาชนเข้าร่วมชมนิทรรศการเป็นจานวนมาก (450 คน) ซึ่งการจัด
นิทรรศการดังกล่าว จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจถึงความสาคัญของความมั่นคงด้านอาหาร
และการลดการสูญเสียอาหาร ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประเทศต่อไป
(2) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้พยายามดาเนินการผลักดันให้ “การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ ” และจัดทา
Roadmap จัดการขยะและกาจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน เน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือเชื้อเพลิง
ทดแทน รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องขยะจากเดิมที่เน้นการกาจัดทิ้งมากที่สุด มาเป็นเน้นเรื่องการลด
สร้างขยะตั้งแต่ต้นทาง และให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยยึดหลัก 3R คือ ลดการใช้ (Reduce) นามาใช้ซ้า
(Reuse) และนามาใช้ใหม่ (Recycle) ปัญหาก็จะลดลง ช่วยลดภาระของภาครัฐได้ ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหา
ขยะให้ได้ผลดีที่สุดคือ การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ คือการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่สั่งอาหารจนทานไม่หมด ทานอาหารให้หมดจาน หรือที่เรียกว่า
กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
3.2.2

ภาคเอกชน

เทสโก้ โลตัส ตระหนักถึงปัญหาวิกฤติขยะอาหาร จึงเน้นกลยุทธ์การลดขยะอาหาร
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน หรือกลยุทธ์ ‘จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร ’ โดยมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นควรแก้ไขตั้งแต่ต้น
น้าการผลิต คือ ตัวเกษตรกร ดังนั้น ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เทสโก้ โลตัสจะเน้นการรับซื้อ
ผลผลิตตรงจากเกษตรกร (Direct Sourcing) เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้ดี และ
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ลดปัญหาพืชผลล้นตลาดจนกลายเป็นขยะอาหาร ขณะเดียวกัน ยังร่วมมือกับเกษตรกรในการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์และการขนส่ง เป็นการป้องกันการสูญเสียระหว่างทาง และเมื่อพืชผลมาถึงร้านค้า เทสโก้ โลตัส
ได้ดูแลการจัดเก็บสินค้าอาหารสดอย่างเหมาะสม เพื่อลดการสูญเสีย ณ จุดขาย
ตัวอย่างการทา Direct Sourcing กับเกษตรกรที่ปลูกมะเขือเทศ ณ หมู่บ้านแม่โถ
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยเทสโก้ โลตัสจะเริ่มตั้งแต่ให้คาแนะนาด้านการเพาะปลูก เพื่อให้สามารถผลิตได้ตาม
ปริมาณและขนาดที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้า ทาให้
เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกและบริหารต้นทุนได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความสดของมะเขือเทศได้ยาวนานถึง 6 วัน
จากเดิมที่อยู่ได้ 5 วัน ขณะที่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมจะได้รับประโยชน์จากการลดการสูญเสียมะเขือเทศ
ที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานไปได้กว่าปีละ 30 ตัน ซึ่งส่วนนี้จะกลับไปเป็นรายได้ของเกษตรกร กล่าวได้ว่า
การทา Direct Sourcing สามารถแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า คือเกษตรกรมีความมั่นคงทาง
รายได้ คือ ขายผลผลิตในราคาที่แน่นอนและพอใจ (จากการสั่งซื้อที่แน่นอนกว่า 360 ตันต่อปี) ผู้บริโภค
มั่นใจว่าสินค้าที่ได้มาตรฐานไร้สารพิษตกค้าง อีกทั้งยังส่งผลดีต่อเทสโก้ โลตัสด้วย คือ ผลผลิตเก็บไว้ได้นานขึ้น
ยังแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมในการลดอัตราการเกิดขยะอาหารด้วย3
นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส ยังป้องกันการเกิดขยะอาหาร ด้วยการนาอาหารที่ไม่เหมาะ
แก่การจาหน่ายไปบริจาคเป็นมื้ออาหารให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน เช่น นาไข่ไก่ฟองที่มีสภาพดีจากแพ็คไข่
ที่แตกหักไปบริจาคแก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ ในทางเดียวกัน สาหรับภาคส่วนสังคมและผู้บริโภค เทสโก้ โลตัส
ได้เร่งสร้างการรับรู้และความร่วมมือในการลดขยะอาหาร ด้วยการออกแคมเปญรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น
สื่อประชาสัมพันธ์ และโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
3.3 แนวทาง การดาเนินงานเพื่อลดการสูญเสียและทิ้งขว้างอาหาร ขององค์กรระหว่างประเทศและ
ประเทศต่างๆ
3.3.1 ประเทศฮ่องกง4
ในปี 2556 ฮ่องกงพบว่าร้อยละ 36 ของขยะทั้งหมด หรือ 9,278 ตัน คือปริมาณ
อาหารที่ถูกทิ้ง ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า1 ใน 3 ของขยะทั้งหมดดังนั้น เพื่อรับมือกับปริมาณอาหารที่ถูกทิ้ง Food
(
Waste) รัฐบาลฮ่องกงจึงประกาศนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งลง 10 เปอร์เซ็นต์ใน 3
ปีข้างหน้า และ 40 เปอร์เซ็นต์ในปี 2022 โดยมี 2 แนวทางที่สาคัญ ดังนี้
แนวทางที่ 1 : การผลักดันในระดับชุมชน
1.
การลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้ง โดยเริ่มต้นจากประชาชนเป็นอันดับแรก เพราะ
ร้อยละ 75 ของอาหารที่ถูกทิ้งในฮ่องกง เกิดมาจากการทิ้งของภาคครัวเรือนเป็นหลัก ดังนั้น จึงจาเป็นต้อง
ปรับวิถีชีวิตและทัศนคติใหม่ของประชาชนฮ่องกงเกี่ยวกับอาหารใหม่
เช่น สั่งอาหารอย่างพอดี ไม่ซื้อ
อาหารมากเกินไป หรือเตรียมอาหารมากเกินไปจนเป็นเหตุให้ต้องทิ้งในที่สุด สาหรับโครงการรณรงค์
3

4

http://thaipublica.org/2015/12/tesco-lotus-direct-sourcing/
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การลดอาหารที่ถูกทิ้งในชุมชนที่ประสบความสาเร็จ ได้แก่ โครงการ วิช ฮ่องกง (Wish Hong Kong
Campaign) ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความรู้กับประชาชนในทุกระดับเกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณ อาหารทีถ่ ูกทิ้ง
อย่างถูกวิธีในครัวเรือน เป็นต้น
2. การบริจาคอาหาร ชาวฮ่องกงเริ่มให้ความสาคัญกับการบริจาคอาหารมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริจาคอาหารที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในกลุ่ม NGO อาทิ ฟีดดิ่ง ฮ่องกง (Feeding
Hong Kong) ธนาคารอาหารในฮ่องกงที่เน้นการแจกจ่ายอาหารส่วนเกินกลับสู่ประชาชนที่หิวโหยผ่าน
ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งทาให้ปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งภายในเมืองฮ่องกงมีอัตราลดลง
ทั้งนี้ นอกจากกลุ่ม ฟีดดิ่ง ฮ่องกง ที่เน้นการช่วยเหลือประชาชนที่หิวโหย และการแก้ไขปัญหาเรื่องอาหาร
ที่ถูกทิ้งในฮ่องกง ยังคงมีกลุ่ม NGO และภาคประชาสังคมอื่นๆ อีก อาทิ โครงการช่วยเหลือทางอาหาร
ฟูด แองเจิล (Food Angel Food Rescue& Assistance Program) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้
ประชาชนภายในเมืองตระหนักถึงปัญหาความยากจน ความไม่มั่นคงทางอาหารในฮ่องกง และปัญหาด้าน
อาหารที่ถูกทิ้ง เป็นต้น

แนวทางที่ 2 : การคัดแยกอาหารที่ถูกทิ้ง และการคิดเงินค่าขยะตามปริมาณ
1. การคัดแยกอาหารที่ถูกทิ้ง เป็นวิธีที่จะช่วยให้การรีไซเคิลเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะอาหารที่ถูกทิ้งที่ถูกเจือปนด้วยสารเคมีอื่นๆ จะไม่สามารถทาการรีไซเคิลได้ ดังนั้น
ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นครัวเรือน โรงงาน ร้านอาหารหรือสถานที่ใดๆ ควรคัดแยกอาหารที่ถูกทิ้งเพื่อให้
อาหารเหล่านั้นสามารถถูกนาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
2. การคิดเงินค่าขยะตามปริมาณ เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้คนเห็นคุณค่าด้าน
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเก็บราคาขยะตามปริมาณของฮ่องกงทาปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งมีแนวโน้มลดลง
จากร้อยละ 10 ในปี 2017 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2022
3.3.2 ประเทศเกาหลี5
ในช่วงปี 2008 และ 2012 ประเทศเกาหลีใต้มีปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี โดยปี 2012 ประเทศเกาหลีมีปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งมากกว่า 17,000 ตันในแต่ละ
วัน ซึ่งสูงกว่าไต้หวันถึง 3 เท่า ในขณะที่เกาหลีใต้มีปริมาณประชากรมากกว่าไต้หวันเพียง 2 เท่า ดังนั้น
การลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งของคนในชาติ จึงถูกนามาเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเกาหลีใต้ในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอาหารที่ถูกทิ้งของประเทศเกาหลีใต้ มีดังนี้
1. การลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้ง
ลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งหลายโครงการ ยกตัวอย่างเช่น
5
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โครงการลดอาหารที่ถูกทิ้งภายในประเทศ เมื่อปี 2553 กระทรวงสิ่งแวดล้อม
กระทรวงการเกษตร และกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกันผลักดันให้เกิดโครงการลดปริมาณอาหารที่ถูก
ทิ้งภายในประเทศ ผ่านการทาข้อตกลงกับภาคส่วนอื่นๆ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม หรือ โรงเรียน เป็นต้น
โดยกาหนดมาตรการในการรับมือกับปัญหาดังกล่าวในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น ร้านอาหารต่างๆ ที่ต้อง
ลดปริมาณจานวนจานอาหารที่เสิร์ฟให้น้อยลง คิดค้นเมนูอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โรงเรียนที่มี
ความพยายามปรับเปลี่ยนปริมาณอาหารให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค (นักเรียน) อย่างแท้จริง หรือ
ในส่วนของสมาคมโรงแรมเกาหลีที่ได้ร่วมมือกับกระทรวง สิ่งแวดล้อมในการรณรงค์ให้เกิดลดปริมาณอาหาร
ที่ถูกทิ้งทั้งในระดับก่อนบริโภคและหลังบริโภคเป็นต้น
การคิดราคาอาหารที่ถูกทิ้ง โดยเทศบาลต่างๆ ในเกาหลีได้เริ่มมีมาตรการคิด
ราคาอาหารที่ถูกทิ้งตามน้าหนัก หรือปริมาณที่แท้จริง ส่งผลทาให้ประชาชนในประเทศตระหนักถึงปริมาณ
อาหารที่ถูกทิ้งเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เทศบาลสามารถเลือกวิธีการคิดเงินค่าอาหารที่ถูกทิ้ง
3 วิธีดังนี้
(1) กระบวนการระบุตัวบุคคลผ่านคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Identification) โดยที่ประชาชนสามารถ
ใช้บัตรประชาชนสแกนเข้ากับถังขยะ และระบบจะคิดคานวณน้าหนักของอาหารที่ถูกทิ้งและ
ส่งใบเสร็จรับเงินไปเก็บเงินที่บ้านอีกครั้ง (2) การใช้ชิพหรือสติกเกอร์ โดยรัฐบาลจะให้แต่ละครัวเรือนมี
ถังอาหารที่ถูกทิ้งในครัวเรือน เมื่อประชาชนต้องการทิ้ง พวกเขาต้องติดสติกเกอร์หรือชิพลงบนถังขยะ และ
หากไม่มีชิพหรือสติกเกอร์จะไม่สามารถทิ้งอาหารที่ถูกทิ้งได้ และ (3) การใช้ถุงขยะที่ถูกออกแบบพิเศษ
สาหรับอาหารที่ถูกทิ้งโดยเฉพาะ โดยที่ประชาชนสามารถซื้อถุงขยะในราคาต่างๆ ตามร้านค้าทั่วไปก่อน
นาไปทิ้ง เป็นต้น
2. การรีไซเคิลอาหารที่ถูกทิ้ง ซึ่งประเทศเกาหลีใต้ได้ริเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่
ปี 2533 โดยผู้ทิ้งอาหารที่ถูกทิ้งรายใหญ่ อาทิ ร้านอาหารต่างๆ ต้องมีส่วนรับผิดชอบในการรีไซเคิลอาหาร
ที่ถูกทิ้ง และในส่วนของภาคครัวเรือนต้องมีความรับผิดชอบในการแยกอาหารที่ถูกทิ้งก่อนนาไปทิ้งเช่นกัน
โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการรีไซเคิลอาหารที่ถูกทิ้ง ได้แก่
ปัจจัยด้านกฎหมาย การออกกฎหมายห้ามมิให้ฝังกลบขยะที่ถูกทิ้งในปี 2548
ถือได้ว่าเป็นกลไกสาคัญที่ทาให้การคัดแยกและการรีไซเคิลอาหารที่ถูกทิ้งภายในเกาหลีใต้ดาเนินไปได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากอัตราการรีไซเคิลอาหารที่ถูกทิ้งในปี 2543 และ ปี 2552 มี
สัดส่วน ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือมีการรีไซเคิลอาหารที่ถูกทิ้งกว่าร้อยละ 95 ในปี 2552 ซึง่
เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าจากปี 2543 ที่คิดเป็นร้อยละ 45 เท่านั้น
ปัจจัยด้านงบประมาณ รัฐบาลได้สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ที่สามารถรีไซเคิลอาหารที่ถูกทิ้งให้กลายเป็นอาหารสัตว์
ปุ๋ยหมัก และ มวลชีวภาพได้ภายในประเทศ
นอกจากนี้ ในปี 2556 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ใช้งบประมาณกว่า 782.3 พันล้านวอน (24.4 พันล้านบาท)
ในการสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในการผลิตก๊าซชีวภาพกว่า 17 แห่งเพื่อเปลี่ยนอาหารที่ถูกทิ้งให้อยู่ใน
รูปของพลังงานชีวภาพได้ในทุกปี
3.3.3 สหภาพยุโรป6
6
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สหภาพยุโรป (European Union : UN) มีปริมาณขยะอาหารมากถึง 89 ล้านตัน/ปี
หรือเฉลี่ย 180 กิโลกรัม/คน/ปี ขณะที่ยังมีประชากรใน EU มากถึง 79 ล้านคนที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นแบ่ง
ระดับความยากจน (Poverty line) และอีก 16 ล้านคนที่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านอาหารจากองค์กร
การกุศลต่างๆ ทั้งนี้ ปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากผู้บริโภคเป็นหลัก (คิดเป็น 40% ของ
อาหารที่ถูกทิ้งทั้งหมด) โดยขยะอาหารใน EU ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในตอนท้ายของห่วงโซ่การผลิตอาหาร ซึ่งมี
สาเหตุจากการทิ้งอาหารของครัวเรือน หรือ การควบคุมมาตรฐานด้านรูปลักษณ์ของสินค้าเกษตรอย่าง
เข้มงวดจนเกินไปของร้านค้า จนทาให้มีอาหารถูกคัดทิ้งเป็นจานวนมาก รวมถึงผู้บริโภคถูกกระตุ้นให้ซื้อ
อาหาร มากเกินความจาเป็น และขาดการวางแผนซื้ออาหารล่วงหน้า ดังนั้น การลดและหลีกเลี่ยงการสร้าง
ขยะอาหารจึงเป็นประเด็นที่ EU กาลังให้ความสนใจ เพราะจะส่งผล เชื่อมโยงต่อความมั่นคงทางอาหาร
(Food security) และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource efficiency) ตัวอย่างความคิดริเริ่ม
จากระดับต่างๆภายใน EU เพื่อลดและหลีกเลี่ยงการสร้างขยะอาหาร มีดังต่อไปนี้
สหภาพยุโรป : คณะกรรมาธิการยุโรปกาหนดให้กลยุทธ์เกี่ยวกับ food waste เป็น
ส่วนหนึ่งของแผนการนาพายุโรปไปสู่ทิศทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Roadmap to a
Resource Efficient Europe) และตั้งเป้าหมายจะลดขยะอาหารใน EU ให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2563
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปยังสนับสนุนโครงการ Fusions (Food Use for Social Innovation by
Optimising Waste Prevention Strategies) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อหา
แนวทางและกลยุทธ์ที่เหมาะสมสาหรับลดการสูญเสียและการทิ้งอาหารโดยไม่จาเป็นตลอดทั้งห่วงโซ่อาหาร


ประเทศสมาชิก EU : หลายประเทศใน EU พยายามรณรงค์ให้ประชาชนหันมา
ตระหนักถึงความสาคัญของการลดขยะอาหารมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น


อังกฤษ ดาเนินโครงการ Love Food Hate Waste ที่รณรงค์ให้ผู้บริโภครับรู้ถึงวิธี
อย่างง่ายๆ ในการลดขยะอาหาร ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจตามมา และมี ข้อตกลงว่า
ด้วยการลดการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างสมัครใจ (Courtauld Commitment) โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณ
และผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนอันเกิดจากขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์ทั้งจากครัวเรือนและ
ร้านค้าปลีก
เยอรมนี เผยแพร่หนังสารคดีเรื่อง Taste the Waste ในประเทศเยอรมนี โดย
นาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับขยะอาหารใน EU เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเห็นคุณค่าของอาหารและรับรู้ถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากทิ้งขยะอาหาร
 ร้านค้าปลีกและร้านค้าส่ง : ขยะอาหารที่เกิดจากร้านค้าแม้จะคิดเป็นสัดส่วนเพียง
ร้อยละ 5.5 เท่านั้น แต่ร้านค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อและพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างมาก
ผ่านนโยบายส่งเสริมการขาย (promotion) หรือการรณรงค์ (campaign) เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึง
ความสาคัญของการลดขยะอาหาร ยกตัวอย่างเช่น
อังกฤษ ร้าน Tesco วางแผนจะลดขนาดหีบห่อของขนมปังและอาหารที่จาเป็นอื่นๆ
เพื่อลดการทิ้งอาหารของผู้บริโภค การปรับปรุงฉลากของผักและผลไม้ใหม่โดยระบุวันที่อย่างชัดเจนและ
เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งยกเลิกกลยุทธ์ส่งเสริมการขายแบบเร่งให้ผู้บริโภคต้องซื้ออาหารอายุสั้นในปริมาณมาก
ร้าน Sainsbury’s และ Marks & Spencer ในอังกฤษตั้งเป้าหมายลดการฝังกลบขยะอาหารให้เหลือศูนย์
(zero landfill), ร้าน Morrisons ในอังกฤษริเริ่มโครงการ Great Taste Less Waste โดยนานวัตกรรม
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บรรจุภัณฑ์มาใช้เพื่อรักษาความสดใหม่ของอาหาร ช่วยลดปริมาณของเสียและค่าใช้จ่ายของครัวเรือน
รวมทั้งยังเน้นส่งเสริมให้ผู้บริโภครู้จักการนาวัตถุดิบที่เหลือมาประกอบอาหาร
ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 รัฐสภาฝรั่งเศสได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ผ่าน
ร่างกฎหมายห้ามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศใช้วิธีกาจัดอาหารทุกชนิดที่เหลือจากการจาหน่าย หรืออาหาร
ที่ใกล้หมดอายุด้วยการทิ้งหรือทาลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารสดหรืออาหารแห้ง แต่ต้องนาไปบริจาคให้แก่
สถานสงเคราะห์ผู้ยากไร้ องค์กรการกุศล หรือมอบให้แก่สวนสัตว์ ทั้งนี้ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีพื้นที่ขนาด 400
ตารางเมตรเป็นต้นไป ต้องยื่นเอกสารเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกับรัฐบาลและองค์กรการกุศลของรัฐ
ภายในเดือนกรกฏาคม 2559 มิเช่นนั้นเจ้าของสถานประกอบการอาจต้องรับโทษจาคุกสูงสุดเป็นเวลา 2
ปี หรือปรับเป็นเงินสูงสุด 75,000 ยูโร (ราว 2.8 ล้านบาท) โดยมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งใน
นโยบายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของรัฐบาลฝรั่งเศส ซึ่งต้องการลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี
2568
 ครัวเรือน การทิ้งอาหารอย่างสูญเปล่าของภาคครัวเรือนมีปริมาณสูงถึง38 ล้านตัน/ปี
หรือร้อยละ 42 ของปริมาณขยะอาหารทั้งหมดใน EU (เฉลี่ย 76 กิโลกรัม/คน/ปี) อย่างไรก็ดี ร้อยละ 60
ของขยะอาหารจากภาคครัวเรือนสามารถหลีกเลี่ยงได้ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค
โดย
ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเห็นคุณค่าของอาหารและตระหนักถึงผลกระทบจากการทิ้งอาหาร รวมทั้งการเสริมเพิ่ม
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอาหาร (อาทิ การวางแผน แบ่งส่วนและเก็บรักษาอาหาร) ยกตัวอย่างเช่น
การอบรมนักเรียนให้รู้จักลดปริมาณขยะอาหารผ่านการสอนทาอาหารในโรงเรียน สนับสนุนการนาอาหาร
ที่ทานไม่หมดในร้านอาหารกลับบ้าน การเก็บรักษาผักและผลไม้ในตู้เย็นหรือนาอาหารที่เหลือเก็บใส่ใน
ตู้เย็น เป็นต้น
 ธุรกิจพลังงาน ประเทศในยุโรปหลายประเทศมีการนาขยะอินทรีย์และเศษอาหาร
ไปหมักเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อปั่นไฟใช้ ทั้งนี้ ด้วยการนาเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคจากบ้านเรือน
ร้านค้า ภัตตาคารต่างๆ รวมทั้งจาก ซุปเปอร์มาร์เก็ต นามาหมักเป็นอาหารให้แก่เชื้อจุลินทรีย์ ก็จะได้ก๊าซ
มีเทน ซึ่งนาไปเผาไหม้ให้ความร้อนออกมาปั่นกระแสไฟฟ้าได้ เมืองใหญ่ๆ ในยุโรปมีโรงไฟฟ้าจากเศษ
อาหารเกือบทุกเมือง หรือประมาณ 13,800 โรง สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 7.4 กิกะวัตต์ เฉพาะในเยอรมันมี
โรงไฟฟ้าแบบนี้มากถึง 8,700 โรง อิตาลีมี 1,264 โรง สวิตเซอร์แลนด์มี 606 โรง
3.3.4 สหรัฐอเมริกา7
รัฐแมสซาซูเสทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศเริ่มโครงการควบคุมการทิ้งขยะอาหาร
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 โดยห้ามหน่วยงานที่ทิ้งขยะอาหารเกิน 1 ตันต่อสัปดาห์จัดการขยะด้วยการฝัง
กลบ แต่ต้องบริจาคอาหารที่ยังรับประทานได้ให้องค์กรการกุศล รวมถึงนาส่วนที่เหลือส่งเข้ากระบวนการ
ทาปุ๋ยหมักหรืออาหารสัตวว์ให้เกษตรกร หรือนาไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ เป็นต้น
3.3.5 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment Programme: UNEP)
UNEP กาหนดให้ “food waste” เป็นหัวข้อของวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ (5 มิถุนายน
56) และมีคาขวัญที่ว่า “Think. Eat. Save. Reduce your footprint” โดยมุ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภค
ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากทางเลือกในการซื้ออาหาร และแนะนาวิธีการตัดสินใจอย่าง
7

ณัฏฐนิช ตัณมานะศิริ 2557
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ชาญฉลาดเพื่อให้มีผลต่อการลดขยะอาหาร ค่าใช้จ่ายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนให้
ผู้บริโภคเลือกซื้ออาหารจากระบบที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าและยั่งยืน (เช่น อาหารอินทรีย์ อาหาร
ที่ผลิตในท้องถิ่นซึ่งไม่ต้องเดินทางไกลหรืออาหารตามฤดูกาล เป็นต้น
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษา นี้จะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการสูญเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานในสินค้าผัก
ระหว่างปี 2555-2557 ซึ่งจะศึกษาเฉพาะสินค้าผักประเภทที่ใช้ประกอบสลัดเท่านั้น โดยใช้ข้อมูลการ
ผลิตจาก Food Balance Sheet ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และตัวแปรของ FAO ในการ
คานวณหาปริมาณอาหารที่สูญเสียและที่ถูกทิ้งในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ จะใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการลดการสูญเสียสินค้าผัก ทั้งผู้จาหน่ายและธุรกิจบริการด้าน
อาหารจานวน 3 ราย ได้แก่ เทสโก้ โลตัส สานักงานโครงการหลวง กรุงเทพ และ Sizzler
4.1

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการสูญเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานในสินค้าผัก

อัตราการสูญเสียของสินค้าผักในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานอาหาร ได้จากการประมาณค่า
ของสถาบันอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งสวีเดน โดยจะอ้างอิงตามระดับการทิ้งอาหารในแต่ละภูมิภาค
ซึ่งอัตราการสูญเสียในห่วงโซ่อุปทานอาหารแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การผลิตทางการเกษตร
การจัดเก็บหลังเก็บเกี่ยวและการจัดเก็บ การแปรรูปและการบรรจุ การจัดจาหน่าย และการบริโภค
สาหรับการประมาณอัตราการสูญเสียของสินค้าผักของประเทศไทยในแต่ละห่วงโซ่อุปทาน ผู้เขียน
จะทาการศึกษาเฉพาะผักที่ใช้ประกอบสลัดเท่านั้น ได้แก่ หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง ผักกาดหอม มะเขือเทศ
แครอท แตงกวา กระหล่าปลี พริกหยวก กระหล่าดอก ฟักทอง มะเขือม่วง ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน
หน่อไม้ฝรั่ง เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง
ผลจากการศึกษา พบว่า มีอัตราการสูญเสียในการผลิตทางการเกษตรร้อยละ 15 การจัดเก็บหลังเก็บเกี่ยว
และการจัดเก็บ ร้อยละ 9 การแปรรูปและการบรรจุร้อยละ 25 การจัดจาหน่ายร้อยละ 10 และการบริโภค
ร้อยละ 7 (ตารางปริมาณสินค้าผักที่ใช้ประกอบสลัดที่สูญเสียตลอดห่วงโซ่การผลิตและที่สูญเสียในปลายห่วง
โซ่อาหาร ปี 2555-2557)

4.2

การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการลดการสูญเสียสินค้าผัก

ผู้ศึกษาใช้ วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการลดการสูญเสียสินค้าผัก ทั้ง
ผู้จาหน่ายและธุรกิจบริการด้านอาหาร จานวน 3 ราย ได้แก่ เทสโก้ โลตัส สานักงานโครงการหลวง
กรุงเทพ และ Sizzler สรุปได้ ดังนี้
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4.2.1 เทสโก้ โลตัส
คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการ แผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน
เทสโก้ โลตัส ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ ดาเนินกิจกรรมการลดการสูญเสียอาหาร ว่า เทสโก้ โลตัสได้ให้
ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าวมานานกว่า 4 ปีแล้ว โดยเห็นว่าแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดย เริ่มกระบวนการตั้งแต่การซื้อสินค้าจากเกษตรกรไปจนถึงการจาหน่าย
ให้กับผู้บริโภค ซึ่งกิจกรรมที่ดาเนินการกับเกษตรกรจะเป็นกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว ส่วนผู้บริโภคจะ
เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้เพื่อลดการสูญเสียอาหาร
ลักษณะการดาเนินงานของเทสโก้ โลตัส
ที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัสจะรับซื้อผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยจะนาสินค้ามาส่งที่ศูนย์
กระจายสินค้า (Distribution Center: DC) ที่กระจายอยู่ 3 จุดหลักๆ ได้แก่ กรุงเทพฯ บางบัวทอง
นนทบุรี ทาให้ไม่สามารถกาหนดปริมาณและคุณภาพของสินค้าที่แน่นอนได้ มีสินค้าเสียหายและต้องคัดทิ้ง
เป็น จานวนมาก รวมถึง ถูกตีกลับประมาณร้อยละ 60-70 โดยเฉพาะผักและผลไม้ ที่มีคุณภาพไม่ผ่าน
เกณฑ์ ต่อมาเทสโก้ โลตัสเริ่มมีแนวคิดในการลดการสูญเสีย โดยเริ่มจากตัวเกษตรกรเป็นอันดับแรก มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการรับซื้อสินค้า ด้วยการรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรงให้มากขึ้น รวมถึงแนะนาเกี่ยวกับวิธีการ
ลดการสูญเสีย ทั้งช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม วิธีการขนส่ง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังช่วยเหลือ
เกษตรกรในกรณีที่มีปัญหาสินค้าล้นตลาด โดยรับซื้อสินค้าตามฤดูกาล และจัดโปรโมชั่นสินค้า
แนวทางการดาเนินงานเพื่อลดความสูญเสียอาหาร
(1) การรับซื้อสินค้าโดยตรงจากเกษตรกร (Direct Sourcing) โดยเทสโก้ โลตัส
จะเริ่มตั้งแต่การเข้าไปพูดคุยกับเกษตรกรเพื่อปรับทัศนคติในการเพาะปลูก โดยให้คาแนะนากับเกษตรกรว่า
“หยุดปลูกตามใจ แต่ปลูกตามอุปสงค์ตลาด” กล่าวคือ ปลูกในสิ่งที่ลูกค้ากินและในปริมาณที่ลูกค้าซื้อ
ทาให้สามารถกาหนดปริมาณและคุณภาพของสินค้าได้ นอกจากนี้ ยังเข้าไปช่วยวางแผนการผลิตร่วมกับ
เกษตรกร เพื่อให้ผลผลิตออกมาในช่วงที่ตลาดมีความต้องการ ช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ทั้งหมด เช่น
ปลูกผักตามฤดูกาลและเทศกาล (เทศกาลตรุษจีน กินเจ เป็นต้น) อีกทั้งสนับสนุนความรู้และเทคนิคการ
ปลูกที่ได้มาตรฐาน โดยจะมีทีมนักวิชาการเข้าไปให้ความรู้เรื่องการพ่นยา วิธีการเก็บเกี่ยว และระยะเวลา
เก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ไม่มีสารเคมีตกค้าง ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ตัวอย่างสินค้าที่มีการดาเนินการเพื่อลดความสูญเสีย ได้แก่ กล้วย ที่ผ่านมา
เกษตรกรจะตัดกล้วยตามความเคยชิน ปัญหาที่พบคือ ร้อยละ 30 ของกล้วยไม่สุก หัวปลีโตไม่เต็มที่ มีเชื้อโรค
ทาให้กล้วยเน่า เทสโก้ โลตัส จึงเข้าไปให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการเก็บผลผลิตที่เหมาะสม โดยใช้
สติกเกอร์แปะที่หัวปลี เพื่อระบุวันเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว รวมถึงไม่ควรวางสินค้าไว้กับพื้น
เพื่อป้องกันเชื้อโรค ทาให้อายุของกล้วย (Shelf life) ยาวขึ้น มีโอกาสขายได้มากขึ้น ซึ่งการแก้ปัญหาเหล่านี้
ทาให้ปริมาณกล้วยที่ไม่สุก เหลือเพียงร้อยละ 10 และสามารถลดการเน่าเสียได้ ผักบุ้ง ที่ผ่านมามี วิธีการ
ขนส่งที่ไม่เหมาะสม คือ ใช้วิธีการใส่เข่งรวมกัน ทาให้สินค้าถูกกดทับ เกิดความเสียหาย ร้อยละ 70 ของ
ผักบุ้งที่อยู่ข้างบนขายได้ ร้อยละ 20 ขายลดราคา และร้อยละ 10 โดนทับเสียหาย ต้องคัดทิ้ง ต่อมาบริษัท
พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน) ผู้รวบรวมสินค้าให้เทสโก้ โลตัส จึงเข้าไปแนะนาวิธีการลดการ
สูญเสียระหว่างขนส่ง เช่น ใช้ตะกร้า/ถาด หรือภาชนะขนส่งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันสินค้าทับกัน ตลอดจน
จัดหาอุปกรณ์/ภาชนะในการขนส่งให้ จึงสามารถขายผักบุ้งได้หมด
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ข้อดีของการรับซื้อสินค้าโดยตรงจากเกษตรกร
มีหลายประการได้แก่ (1) เป็นช่องทาง
จาหน่ายสินค้าที่มั่นคงให้กับเกษตรกร ด้วยการวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้า ทาให้เกษตรกรสามารถ
วางแผนการเพาะปลูกและบริหารต้นทุนได้ (2) ช่วยให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม
(Small and Medium Enterprises: SMEs) ทาให้สินค้าหน้าฟาร์ม เช่น กล้วย มะเขือเทศ ถูกปฏิเสธ
น้อยลง (3) เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เนื่องจากสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าได้
และ (4) ไม่ต้องประสบปัญหาการสูญเสียผลิตผลจากสินค้าล้นตลาด ทาให้สามารถลดการทิ้งอาหารได้มาก
ปัจจุบัน เทสโก้ โลตัสมีการทา Direct Sourcing ครอบคลุมกว่าร้อยละ 95 ของสินค้าเกษตรที่เทสโก้
โลตัสรับมาจาหน่าย และคาดว่าจะเป็นครบร้อยละ 100 ในปี 2015 นี้
(2) การทาความตกลงกับคู่ค้า เทสโก้ โลตัส จะซื้อสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง ได้แก่
บริษัทพรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน) และบริษัท วัน บานาน่า จากัด และเกษตรกร เป็นต้น
ซึง่ จะทาหน้าที่เป็นผู้รวบรวมสินค้า ( Collector) รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพ คัดทิ้ง บรรจุ (Packing) และ
กระจายสินค้า ( Distribution) ให้กับเทสโก้ โลตัส ยกตัวอย่างเช่น บริษัทพรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จากัด
(มหาชน) จะเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารคลังสินค้า นอกจากจะช่วยเรื่องการขนส่งแล้ว ก็จะเข้ามา
ช่วยเหลือดูแลการเก็บผลผลิตที่ช่วยลดการสูญเสีย ตลอดจนแนะนาเกษตรกรเกี่ยวกับวิธีเพาะปลูกโดยไม่ใช้
ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง อีกทั้งยังมีระบบตรวจสอบสินค้าตามมาตรฐานเดียวกับเทสโก้ โลตัส จากการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา จะช่วยลดการเน่าเสีย ทาให้เพิ่มอายุสินค้า (Shelf life) จาก 3 วันเป็น 5 วัน ทั้งนี้
นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส ยังสนับสนุนให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการรายย่อย คือนอกจากจะผลิตสินค้าแล้ว
ยังทาหน้าที่เป็นผู้รวบรวมและขนส่งสินค้าให้กับเทสโก้ โลตัสด้วย

(3) การจัดโปรโมชั่นสินค้า เทสโก้ โลตัส มีกลยุทธ์ในการลดการสูญเสีย ด้วยการใช้
วิธีจัดโปรโมชั่นตามปริมาณสินค้า เพื่อไม่ให้มีสินค้าเหลือ โดยสินค้าใดที่มีปริมาณมากและใกล้หมดอายุ
ก็จะเร่งทาการตลาดด้วยการจัดโปรโมชั่น เพื่อให้ขายได้เยอะที่สุดและเหลือน้อยที่สุด หาก ยังมีสินค้าเหลือ
ก็จัดโปรโมชั่นลดล้างสต๊อก สาหรับสินค้าที่รูปลักษณ์ไม่สวยงาม/ไม่ได้มาตรฐาน ก็จะนามาบรรจุใหม่
(Re-packaging) และลดราคา รวมทั้งติดฉลากอธิบายผู้ซื้อว่า สินค้าที่รูปลักษณ์ไม่สวยงามนั้น รสชาติและ
คุณภาพยังเหมือนเดิม สามารถรับประทานได้ตามปกติ ตัวอย่างเช่น การนาข้าวที่ถุงแตก ซึ่งจะทาให้มีมอด
และเสียเร็ว มาบรรจุใส่ถุงพิเศษและขายในราคาพิเศษ
(4) การบริจาค โดยนาสินค้าคุณภาพดีที่บรรจุภัณฑ์เสียหายจากการขนส่ง มีลักษณะ
ไม่สมบูรณ์ หรือสินค้าใกล้หมดอายุ เช่น ข้าว (ถุงแตก/รั่ว) ไข่ ไก่ (ที่มีสภาพดีจากแพ็คไข่ที่แตกหัก) แยม
น้าพริกเผา ซอส น้าปลา ที่จะหมดอายุภายใน 2 เดือน บริจาคให้กับมูลนิธิกระจกเงา สาหรับโครงการรถ
หมูแดง รวมทั้ง ยังมีการบริจาคไข่ให้กับโรงเรียนใกล้สาขา ทั้งนี้ จะมีฝ่าย
ควบคุมคุณภาพ (Quality
Control) ของเทสโก้ โลตัส และของมูลนิธิกระจกเงา ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนนาออกบริจาคด้วย
(5) การบริหารห่วงโซ่อุปทานในองค์กร เทสโก้ โลตัส จะให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยจะมีแผนกควบคุม
คุณภาพ และแผนกตรวจสอบสินค้าในทุกๆ Distribution Center (DC) รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญ ด้าน
วิทยาศาสตร์การอาหาร ( Food science) ทาหน้าที่จัดหาสินค้าใหม่ และกากับดูแลคุณภาพของสินค้า
ตลอดจนทีมงานที่เข้าไปให้การอบรมความรู้แก่เกษตรกรด้านการเพาะปลูก
การพัฒนาคุณภาพและ
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มาตรฐานของสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ สินค้าร้อยละ 99 ของเทสโก้ โลตัส
จะมี QR Code ที่สามารถตรวจดูเส้นทางการผลิตได้ เช่น ใครเป็นคนผลิต เริ่มเก็บเกี่ยววันไหน เป็นการ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมากขึ้น
ผลสาเร็จจากการดาเนินงานเพื่อลดการสูญเสียของเทสโก้ โลตัส
จากการดาเนินงานร่วมกับเกษตรกรและคู่ค้าเพื่อลดการสูญเสีย ทาให้เกษตรกรหันมา
ปลูกตามอุปสงค์ของตลาดมากขึ้น ทั้งนี้ การรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง ทาให้เกษตรกรสามารถวาง
แผนการเพาะปลูกได้ดี ช่วยลดปัญหาพืชผลล้นตลาดจนกลายเป็นขยะอาหาร อีกทั้ง ยังทาให้คู่ค้าจัดส่งผัก
และผลไม้สดมายังโรงบรรจุหีบห่อได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดของเสียจากสินค้าด้อยคุณภาพ ปัจจุบัน สินค้า
หน้าฟาร์มถูกปฏิเสธน้อยลง อายุสินค้า S( helf life) เพิ่มขึ้น โดยสามารถลดการสูญเสียจากร้อยละ 17 เป็น
ร้อยละ 10 ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นเป็น 10 ตันต่อปี) ทาให้ปัจจุบันมีปริมาณการสูญเสีย
เพียงร้อยละ 1 ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เท่านั้น นอกจากนี้ ทั้งยังสามารถตรวจสอบเวลาเก็บ
เกี่ยว และแหล่งผลิตได้อย่างแม่นยา

4.2.2 สานักงานโครงการหลวง กรุงเทพฯ
เจ้าหน้าที่สานักงานโครงการหลวง กรุงเทพฯ ให้ข้อมูลว่า โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเกษตรกรบนดอยในการปลูกพืชผักเมืองหนาว ได้แก่ ผักห่อหัว (ได้แก่ ผักกาด
กระหล่า ผักกาดขาวปลี ผักกาดหางหงษ์ ) ผักใบ (ได้แก่ โป่ยเล้ง คะน้า ยอดฟักแม้ว ผักกาดฮ่องเต้ ) ซึ่งผัก
ที่ผลิตมากที่สุด ได้แก่ ผักกาดแก้ว (ร้อยละ 50) ผักสลัด red oak มะเขือเชอรี่แดง ปัจจุบัน มีศูนย์การผลิต
จานวน 38 ศูนย์ โดยศูนย์ใหญ่อยู่ที่แม่เหี่ยะ
ลักษณะการดาเนินงานของโครงการหลวง กรุงเทพฯ
โครงการหลวง กรุงเทพฯ ทาหน้าที่เป็นกึ่งโรงบรรจุสินค้า
(Packing House) กึ่ง
ศูนย์กลางการกระจายสินค้า (Distribution Center) ที่รับสินค้ามาจากศูนย์ผลิตโครงการหลวง 38 ศูนย์
ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดย จะมีฝ่ายคัดแยกสินค้าและบรรจุหีบห่อ รวมทั้ง ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
(Quality
Center) ก่อนจัดส่งให้ร้านค้าของโครงการและร้านค้าที่สนใจ โดยคู่ค้าหลัก ได้แก่ ซุปเปอร์มาเก็ต พ่อค้า
ที่รับไปขายส่ง ฟู๊ดแลนด์ สนามบินสุวรรณภูมิ ท็อปซุปเปอร์มาเก็ต เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จะมีบางกรณี
ที่ศูนย์ผลิตโครงการหลวงจะส่งสินค้าถึงลูกค้าโดยตรง โดยไม่ผ่านฝ่ายคัดแยกสินค้า กรุงเทพฯ เพื่อลดความ
ซ้าซ้อน ลดขั้นตอน เช่น สินค้าที่ส่งไปยัง Sizzler
สาหรับ ขั้นตอนในกระบวนคัดแยก โครงการหลวง กรุงเทพฯ จะเก็บสินค้าไว้ห้องเย็น
ไม่เกิน 3 วัน และด้วยระเบียบของโครงการฯ สินค้าที่เหลือหรือส่งคืนต้องกาจัดทิ้ง เนื่องจากมีพื้นที่ห้องเย็น
ในการเก็บจากัด ต้องสร้างพื้นที่ให้กับสินค้าชุดใหม่ รวมทั้งระเบียบปฏิบัติของโครงการ ฯ ที่ห้ามมิให้ นา
สินค้าทีอ่ อกจากห้องเย็นแล้วกลับเข้ามาในห้องเย็นอีก เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า ทั้งนี้ ได้ ประมาณการว่า
ร้อยละ 20-30 ของสินค้าในห้องเย็นจะถูกกาจัดทิ้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงเวลา เช่นฤดูหนาว จะมีผลผลิตเข้ามา
เป็นจานวนมาก แต่ ห้องเย็นมีจากัด จึง ต้องนาผักใหม่มาเก็บแทนที่ผัก เก่า ทาให้ต้องทิ้งผักประมาณ 7-8
ตันต่อวัน ขณะที่ฤดูร้อนจะทิ้งผักประมาณ 1 ตันต่อวัน
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ที่ผ่านมา โครงการหลวง กรุงเทพฯ จะมีการคัดทิ้ง สินค้าประมาณร้อยละ 10-30 โดย
สาเหตุสาคัญของการสูญเสียขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ (1) ชนิดของผักและแนวทางการปฏิบัติ
ของแต่ละศูนย์ผลิต ในบางครั้งผักชนิดเดียวกัน บรรจุในรถคันเดียวกัน แต่มาจากต่างศูนย์ ผลิต ก็เกิดการ
สูญเสียในระดับที่ต่างกัน กล่าวได้ว่า สาเหตุของการสูญเสียส่วนหนึ่งมาจากศูนย์ผลิตต้นทาง ซึ่งเป็นสิ่งที่
ควบคุม ได้ยาก (2) แนวปฏิบัติของโครงการหลวงฯ เช่น การห้ามมิให้นาสินค้าที่ออกจากห้องเย็นแล้วกลับ
เข้ามาในห้องเย็นอีก และการกาจัดสินค้าที่เหลือหรือส่งคืน อีกทั้งทางโครงการ ฯ ยังไม่เห็นความสาคัญของ
การลดการสูญเสียมากนัก เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการคือเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร จึงเน้นแต่การ
ส่งเสริมการปลูก เท่านั้น (3) ต้นทุนในการ คัดสินค้าทิ้ง สินค้า ซึ่ง สิ้นเปลืองงบประมาณของ โครงการ
เนื่องจากกระบวนการต่างๆ ต้องใช้ต้นทุน รวมทั้งการจ้างรถขยะเพื่อมาขนสินค้าที่ต้องทิ้งไป ทั้งนี้ โครงกรฯ
เคยทาโครงการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อหาทางใช้ประโยชน์จากของที่เหลือทิ้ง เช่น การทาปุ๋ยชีวภาพกับ
กรมพัฒนาที่ดิน แต่ เนื่องจาก ต้องใช้ต้นทุนมาก ตลอดจนไม่มีช่องทางตลาด จึงยุติโครงการลงและ (4)
ทัศนคติของผู้บริโภคก็เป็นปัจจัยสาคัญต่อการสูญเสียเช่นกัน เช่น สตอร์เบอร์รี่บางครั้งเป็นสีขาว ผู้บริโภคก็
ไม่ซื้อ เนื่องจากคิดว่ายังไม่สุก ซึ่งจริงๆ มันสุกทานได้ เพียงแต่อาจจะมีบางส่วนของผลที่ไม่โดนแดดทาให้
เป็นสีขาว ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ในทางกลับกัน ผักกุ้ยช่ายสีขาวซึ่งเกิดจากไม่โดนแดด แต่กลับมีคนซื้อจานวน
มาก ซึ่งชี้ให้เห็นทัศนคติที่ผิดเพี้ยนไปของผู้บริโภค
แนวทางการดาเนินงานเพื่อลดความสูญเสีย
(1) ปรับปรุงวิธีการบรรจุสินค้า (Packing) เดิมโครงการหลวง กรุงเทพฯ จะใช้
วิธีการบรรจุ สินค้า มาจากศูนย์ผลิตที่เชียงใหม่เพื่อพร้อมขายเลย ซึ่งใช้ ระยะเวลาในการขนส่ง ประมาณ 810 ชั่วโมง ทาให้มีสินค้าที่ต้องคัดทิ้งเป็นจานวนมาก เนื่องจากเกิดการสูญเสียระหว่างขนส่ง เช่น ได้รับแรง
กระแทกตอนรถวิ่ง หรือตอนถ่ายสินค้าขึ้นลงรถ เป็นต้น ต่อมาโครงการหลวง กรุงเทพฯ จึงรับสินค้ามา
บรรจุหีบห่อเอง ซึ่งช่วยลดสินค้าที่เสียได้
(2) ปรับปรุงวิธีการชนส่ง/เปลี่ยนภาชนะบรรจุสินค้าที่เหมาะสมกว่า สินค้าที่มีการ
สูญเสียมาก คือสลัดแก้ว (ร้อยละ 50) กะหล่าปลี ผักกาดขาวปลี และมะเขือเทศเชอรี่แดง เป็นต้น ซึ่งส่วน
ใหญ่เกิดจากสินค้ากดทับ นอกจากนี้ การควบคุมอุณหภูมิในการขนส่งก็เป็นปัจจัยสาคัญของการลดการ
สูญเสียเช่นกัน ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดต้องการอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น เดิมจะบรรจุ บล็อกคอลี่ใน
ถุงพลาสติก และแพ็คใส่ลังโฟม โป๊ะด้วยน้าแข็ง ปัญหาที่พบคือ ขั้วเหลือง ดอกเหลือง จึงเริ่มเปลี่ยนวิธีการ
ขนส่ง โดยใช้วิธีนาขวดบรรจุน้าไปแช่แข็ง และวางในกล่องโฟมที่ใช้บรรจุสินค้า ไม่ ให้สัมผัสตัวผักโดยตรง
ซึ่งช่วยรักษาบล็อกโคลี่ได้ดีกว่าห้องเย็น ถือว่าเป็นวิธีการแบบพื้นบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง นอกจากนี้ การลดความหนาแน่นของสินค้าในตะกร้า/กล่อง ก็จะช่วยลดการสูญเสีย
ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ทาให้ต้นทุนสูงขึ้นด้วยเช่นกัน (เช่น จากที่เคยขนสินค้าได้ 2 ตัน ก็จะเหลือ 1 ตัน )
ทางโครงการหลวง กรุงเทพฯ จึงใช้วิธีการเพิ่มสินค้าประเภทอื่นเข้าไปแทนเพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง
(3) บริหารจัดการสินค้าที่ เสีย /คัดทิ้ง สาหรับของ ผัก ที่มีตาหนิแต่ยัง สามารถ
รับประทาน ได้ ก็ จานาไปตัดแต่ง ตัดกาบใบ ในส่วน ที่เสีย และบรรจุขายใหม่ในราคาที่ถูกลง เนื่องจาก
น้าหนักลดลง
(4) ประสานกับคู่ค้า เช่น เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี เพื่อจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
เพื่อให้มีสินค้าเหลือน้อยที่สุด
(5) บริจาค ให้เด็กกาพร้า สวนสัตว์ดุสิต และนิสิตเกษตรที่ออกค่าย สาหรับสินค้าที่
บริจาคให้สวนสัตว์นั้น จะ บริจาคเป็นรายปี โดยสวนสัตว์ฯ จะมารับสินค้าเอง ทุกอาทิตย์ ๆ ละ 3 วัน
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อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของโครงการ จะมีมาตรการให้เจาะหรือฉีกถุงบรรจุผลิตภัณฑ์ก่อน นาไป
บริจาค
4.2.3 ซิซซ์เล่อร์ (Sizzler)
คุณนวลหง ไตรยุทธ ผู้จัดการเขต ให้ข้อมูลว่า Sizzler มีร้านสาขาในกรุงเทพ ฯ จานวน
16 สาขา ผักสาคัญที่ใช้มากใน กิจการ เช่น ผักโขม แตงกวา หอมใหญ่ หอมแดง แครอท ฟัก ทองไทย
ฟักทองญี่ปุ่น กระหล่าปลี เป็นต้น สาหรับแหล่งที่มาของผักที่ใช้ใน กิจการ ได้แก่ ตลาดไท (ร้อยละ 60)
โครงการหลวง (ร้อยละ 20) และที่เหลือมาจากแหล่งอื่นๆ
ลักษณะการดาเนินงานของ Sizzler
Sizzler จะรับซื้อสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง (Supplier) ซึ่งจะทาหน้าที่ใน การจัดหาและ
กระจายสินค้าให้ ทั้งนี้ ผักส่วนใหญ่จะได้รับการ ตัดแต่ง หั่น และคัดคุณภาพ จาก Supplier มาแล้ว ซึ่งทาง
Sizzler จะมีเอกสารระบุคุณสมบัติของผักที่ ต้องการ ถ้าพบว่า ผักไม่ได้คุณสมบัติหรือ เน่า เสีย ก็จะส่งสินค้า
กลับคืนให้ Supplier โดยไม่ให้ตกค้างอยู่ในร้าน เนื่องรักษาภาพลักษณ์ของกิจการ
แนวทางการดาเนินงานเพื่อลดความสูญเสียอาหาร
(1) ใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบให้ได้มากที่สุดและให้เหลือทิ้งน้อยที่สุด โดยใช้เทคนิค
การหั่นวัตถุดิบให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดเหลือทิ้งเฉพาะส่วนที่กินไม่ได้หรือไม่นิยมรับประทานยกตัวอย่างเช่น
พริกใหญ่แดง จะหั่นเป็น 2 ลักษณะ คือ หั่นลูกเต๋าและหั่นแว่น เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากส่วนที่กินได้ทั้งหมด
แต่ในบางสินค้า เช่น ต้นหอม ลูกค้านิยมทานแต่ส่วนที่เป็นสีเขียว จึงจาเป็นต้องหั่นส่วนปลายและส่วนต้นทิ้ง
และด้วยระบบของทางร้าน ที่ไม่สามารถให้พนักงาน นาเอาไปทาอย่างอื่นได้ จาเป็นต้องทิ้งทั้งหมด และ
ในกรณีที่มีสินค้าไม่ได้คุณภาพ (เช่น ลักษณะไม่เป็นไปตามที่กาหนด บิดเบี้ยว หรือไม่ได้ขนาด) ปะ ปนมาใน
จานวนเล็กน้อย ก็จะนาไปทาอาหารอย่างอื่นที่ไม่ต้องอาศัยภาพลักษณ์ เช่น หั่นผสมในซุป
(2) นาระบบการเก็บรักษาสินค้าแบบโกดังรวม หรือ Distribution Center (DC) มาใช้
โดย Sizzler เริ่มมีการนาระบบ DC มาใช้ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2558 เริ่มจาก Supplier จะนาสินค้า
มาส่งที่ DC ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ คัดกรอง และ Process ในขั้นแรก หลังจากนั้นจะกระจาย
สินค้ามาทีร่ ้านสาขา นอกจากนี้ ทาง Sizzler ยังมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี ทาให้ ปัญหาการสูญเสียจาก
การขนส่งและบรรจุภัณฑ์มีน้อย
(3) วางแผนการสั่ง ซื้อสินค้าล่วงหน้า ซึ่งแต่ละสาขา จะมีการประเมินและคาดการณ์
จานวนลูกค้าในแต่ละวัน ประกอบกับการเช็คสต็อกสินค้าทุกวัน โดยจะสั่งสินค้าให้เพียงพอกับจานวนลูกค้า
ที่คาดการณ์เอาไว้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว จะทาให้มีปริมาณสินค้าเหลือน้อยที่สุด สาหรับสินค้าที่เหลือ
ทางร้านจะนาออกจาหน่ายในวันถัดไป โดยใช้ ระบบการจัดการสินค้าแบบ first in first out และมีการใช้
สติ๊กเกอร์ระบุวันหมดอายุ เพื่อรักษาคุณภาพสินค้า

ผลสาเร็จจากการดาเนินงานเพื่อลดการสูญเสียของ Sizzler
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ลักษณะการดาเนินกิจการของ Sizzler ที่สั่งซื้อสินค้าผ่าน Supplier ซึ่งทาหน้าที่
คัดคุณภาพสินค้าในเบื้องต้น ประกอบกับลักษณะของสินค้าที่เลือกใช้ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ได้รับการตัด
แต่งมาแล้ว ไม่ใช่วัตถุดิบ ทาให้มี สินค้าที่ ส่งกลับ คืนจานวนไม่เกิน ร้อยละ 10 ของสินค้าผักทั้งหมด ซึง่
การดาเนินการ ในลักษณะ นี้ ทาให้ประหยัดต้นทุนในการจ้างพนักงานเพิ่ม ลดขั้นตอนการทางาน อีกทั้ง
สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าได้ และมีของเหลือทิ้งในปริมาณร้อยละ 3-5 เท่านั้น นอกจากนี้ อาหารเหลือ
ทิ้งจากลูกค้า ก็มีจานวนไม่มาก เช่นกัน เนื่องจากไม่ได้จากัดเวลาในการรับประทาน ลูกค้าจึงมีเวลาในการ
รับประทานอาหาร จึงเหลือปริมาณอาหารทิ้งไม่มากเหมือนร้านค้าประเภทบุฟเฟต์ทั่วไป
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บทที่ 5
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อสรุป
วิกฤติขยะอาหารเป็นปัญหาระดับโลกที่จาเป็นต้องเร่งแก้ไข จากข้อมูลขององค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่า ในปี 2553 อาหารที่ผลิตในโลกกลายเป็นขยะอาหาร 1 ใน 3
หรือคิดเป็นน้าหนัก 1.3 ล้านตันต่อปี ขณะที่มีประชากรทั่วโลกต้องเผชิญกับความอดอยากหิวโหยมากถึง
870 ล้านคน นอกจากนี้ FAO ยังกล่าวถึงจาเป็นต้องที่ต้องเพิ่มการผลิตอาหารให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 60
เพื่อรองรับจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นถึง 9 ,000 ล้านคนในปี 2593 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาวะขาด
แคลนอาหารอย่างรุนแรง ทาให้เกิดความอดอยากหิวโหยทั่วโลก ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า อาหารเหลือ
ทิ้งไม่ได้กระทบต่อความมั่นคงทางอาหารเท่านั้น แต่ยังส่งกระทบทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ด้วย อีกทั้งการสูญเสียและทิ้งอาหารยังเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมธรรมชาติที่ใช้เพาะปลูกอาหารโดย
ไม่จาเป็น
ขยะอาหารเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ช่วงการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว ขนส่ง จนถึง
ร้านค้า และถึงมือผู้บริโภค สาหรับประเทศกาลังพัฒนา ที่มาของขยะอาหารมักเกิดขึ้นในขั้นตอนระหว่าง
ทางจากผู้ผลิตมาถึงผู้บริโภค ตั้งแต่การเก็บเกี่ยว ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง ไปจนถึงการ
จัดเก็บที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว วัฒนธรรมการบริโภคมักส่งผลให้อาหารถูกทิ้งไป
ในขั้นตอนการค้าปลีก เนื่องจากการปฏิเสธผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่ได้ขนาดหรือรูปร่างตามมาตรฐาน
ที่ตั้งไว้ ปัจจุบันประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนา รวมถึงองค์การระหว่างประเทศทั่วโลกต่างให้
ความสนใจกับการลดการสูญเสียและการทิ้งขว้างอาหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทา
ความอดอยากหิวโหย และส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงอาหาร
ผลจากการศึกษา อัตราการสูญเสียของสินค้าผักของประเทศไทยในแต่ละห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่
หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง ผักกาดหอม มะเขือเทศ แครอท แตงกวา กระหล่าปลี พริกหยวก กระหล่าดอก
ฟักทอง มะเขือม่วง ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน หน่อไม้ฝรั่ง พบว่า มีอัตราการสูญเสียในการผลิตทาง
การเกษตรร้อยละ 15 การจัดเก็บหลังเก็บเกี่ยวและการจัดเก็บ ร้อยละ 9 การแปรรูปและการบรรจุร้อยละ
25 การจัดจาหน่ายร้อยละ 10 และการบริโภคร้อยละ 7
จากการสัมภาษณ์ผู้ ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการลดการสูญเสียสินค้าผักจานวน 3 ราย ได้แก่
เทสโก้ โลตัส สานักงานโครงการหลวง กรุงเทพ และ Sizzler พบว่า แนวทางการลดการสูญเสียและ
ทิ้งขว้างอาหาร จะต้องมีการดาเนินการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า และ
ต้องดาเนินการในลักษณะของการบูรณาการ จึงจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ กล่าวคือ เกษตรกรต้อง
ผลิตสินค้าโดยคานึงถึงความต้องการของตลาด เพื่อป้องกันสินค้าล้นตลาด ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ตลอดจนให้ความสาคัญกับขั้นตอนการเก็บเกี่ยว / สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับ
การค้าปลีกและผู้บริโภคถึงผลกระทบจากอาหารจานวนมากถูกทิ้ง เนื่องจากขนาด สีสัน หรือรูปลักษณ์
ภายนอกไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงระเบียบกฎเกณฑ์ของกิจการที่คานึงถึงคุณภาพมาตรฐาน แต่อาจทาให้
มีการทิ้งอาหารโดยไม่เกิดประโยชน์ (อาหารที่ยังสามารถบริโภคได้) รวมถึงการหาแนวทางในการใช้
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ประโยชน์จากอาหารที่ถูกทิ้ง ก็จะช่วยลดปริมาณอาหารที่กลายเป็นขยะ อาทิ การบริจาค การทาโปรโมชั่น
ลดราคาสินค้า
ปัจจุบันประเทศไทย มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเริ่มให้ความสาคัญกับการลดการ
สูญเสียและทิ้งขว้างอาหาร สาหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการบรรจุแนวทางการดาเนินงานไว้ใน
แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) /
กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2556-2559) รวมถึงการ
ดาเนินโครงการ Save Food Network (SFNET) ร่วมกับ FAO / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ที่ได้ ผลักดันให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ สา
หรบในส่วนของภาคเอกชน ได้แก่ เทสโก้ โลตัส ได้มี อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชนดังกล่าว ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการสูญเสียและการทิ้งขว้างอาหารได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
เห็นได้จากปริมาณขยะในประเทศไทยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขาดการบูรณาการ ต่างคน
ต่างทา นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการสูญเสียอาหารและทิ้งอาหารในเชิงลึกมากนัก ทาให้ไม่สามารถ
รู้สาเหตุของการสูญเสียและแก้ปัญหาได้ตรงจุด
5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการศึกษาวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการสูญเสียและการทิ้งอาหารของ
ไทยในตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดนโยบายหรือแนวทางในการดาเนินงานต่อไป
5.2.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษานโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการดาเนินงานเพื่อลดการ
สูญเสียและทิ้งขว้างอาหารของประเทศต่างๆ เพื่อปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทย
5.2.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งสร้างกลยุทธ์การรับรู้และการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน
เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบจากการสูญเสียและทิ้งอาหาร
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ตารางปริมาณสินค้าผักที่ใช้ประกอบสลัดที่สูญเสียตลอดห่วงโซการผลิตและที่สูญเสียในปลายห่วงโซ่อาหาร ปี 2555-2556
รายการ

ผลผลิต
(ตัน)

หอมหัวใหญ่

54,300
139,16
มันฝรั่ง
0
ผักการหอม 29,620
120,36
มะเขือเทศ
0
แครอท
625
163,17
แตงกวา
7
232,54
กระหล่าปลี
9
พริกหยวก 7,446
กระหล่าดอก 21,334
ฟักทอง
98,095
มะเขือม่วง 2,575
276,87
ข้าวโพดฝักอ่อน
4
420,86
ข้าวโพดหวาน
2
หน่อไม้ฝรั่ง 23,094
รวม

1,590,07
1

ปริมาณการสูญเสียปี 2555
ระหว่าง
หลัง
ระหว่าง ระหว่าง
การผลิต การเก็บ แปรรูป
ขนส่ง
เกี่ยว
8,145
4,887 13,575 5,430

ในขั้น
การ
บริโภค
3,801

20,874

12,524

34,790

13,916

9,741

4,443

2,666

7,405

2,962

2,073

18,054

10,832

30,090

12,036

8,425

94

56

156

63

44

24,477

14,686

40,794

16,318

11,422

34,882

20,929

58,137

23,255

16,278

1,117
3,200
14,714
386

670
1,920
8,829
232

1,862
5,334
24,524
644

745
2,133
9,810
258

521
1,493
6,867
180

41,531

24,919

69,219

27,687

19,381

63,129

37,878

42,086

29,460

3,464
238,51
1

2,078
143,10
6

2,309
159,00
7

1,617
111,30 1,518,84
6
5

105,21
6
5,774
397,51
8

ผลผลิต
(ตัน)
39,909
105,16
0
29,810
104,14
6
715
169,17
0
242,81
7
9,317
19,162
78,698
21,552
273,00
5
400,09
1
25,294

ปริมาณการสูญเสียปี 2556
ระหว่าง
หลัง
ระหว่าง ระหว่าง
การผลิต การเก็บ แปรรูป
ขนส่ง
เกี่ยว
5,986
3,592
9,977
3,991

37,756

ปริมาณการสูญเสียปี 2557
ระหว่าง
หลัง
ระหว่าง ระหว่าง
การผลิต การเก็บ แปรรูป
ขนส่ง
เกี่ยว
5,663
3,398
9,439
3,776

ในขั้น
การ
บริโภค
2,794

ในขั้น
การ
บริโภค
2,643

15,774

9,464

26,290

10,516

7,361

98,464

14,770

8,862

24,616

9,846

6,892

4,472

2,683

7,453

2,981

2,087

4,533

2,720

7,555

3,022

2,115

26,037

10,415

7,290

15,840

9,504

26,400

10,560

7,392

64

179

72

50

33

20

55

22

15

25,376

15,225

42,293

16,917

11,842

26,226

15,736

43,710

17,484

12,239

36,423

21,854

60,704

24,282

16,997

37,266

22,360

62,110

24,844

17,391

1,398
2,874
11,805
3,233

839
1,725
7,083
1,940

2,329
4,791
19,675
5,388

932
1,916
7,870
2,155

652
1,341
5,509
1,509

965
2,824
14,720
213

579
1,694
8,832
128

1,609
4,706
24,534
354

644
1,883
9,813
142

451
1,318
6,869
99

40,951

24,570

68,251

27,301

19,110

42,764

25,659

71,274

28,510

19,957

60,014

36,008

40,009

28,006

62,170

37,302

41,447

29,013

3,794
227,82
7

2,276
136,69
6

2,529
151,88
5

30,220
105,60
0
220
174,84
0
248,44
0
6,436
18,825
98,134
1,417
285,09
7
414,46
7
20,219

15,622

9,373

107

1,771
106,31 1,540,13
4
9

3,033
231,02
0

1,820
138,61
2

2,022
154,01
3

1,415
107,80
9

100,02
3
6,324
379,71
2

ผลผลิต
(ตัน)

103,61
7
5,055
385,03
4
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญของปัญหา
ในช่วง 35 ปีข้างหน้า ความต้องการอาหารของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งเป็นผล
มาจากการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรและการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก โดยองค์การสหประชาชาติ
(United Nation: UN)1 ได้รายงานว่า ในปี 2593 จานวนประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 เป็น 9 ,408
ล้านคน จากปัจจุบัน 7,256 ล้านคน ขณะที่ปัจจุบันทั่วโลกสามารถผลิตอาหารได้เพียงพอสาหรับเลี้ยง
ประชากร 7,000 ล้านคน ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่า หากประชากรโลกมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้
และการขยายตัวด้านอาหารไม่สามารถขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้ ความไม่มั่นคงทางอาหาร (
food
insecurity) จะเกิดขึ้นอย่างมากมายและรุนแรงมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีฐานะยากจนในแถบทวีปแอฟริกา เป็นต้น ทั้งนี้ องค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) ระบุว่าจะต้องเพิ่มการผลิตอาหารให้ได้
อย่างน้อยร้อยละ 60 ในช่วงกลางศตวรรษนี้ มิฉะนั้นจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง
ทาให้เกิดความอดอยากหิวโหยทั่วโลก ซึง่ เป็นสัญญาณเตือนภัยที่สาคัญสาหรับโลกในการรับมือกับสภาวะ
การขาดแคลนอาหารที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
จากที่กล่าวมาข้างต้น ความไม่สอดคล้องด้านอุปสงค์และอุปทาน ทาให้เกิดปัญหาความมั่นคง
อาหารกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกในอนาคต ซึ่งปัจจัยเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านอาหารมีหลายประการ อาทิ
ปัญหาการเข้าถึงอาหาร ( Accessibility) เนื่องจากปัญหาความยากจน การขาดแคลนที่ดินทากิน รวมถึง
การใช้ประโยชน์จากอาหาร ( Utilization) ทั้งจากปัญหาความปลอดภัยด้านอาหาร ( Food safety) และ
การสูญเสียของอาหาร (Food waste)
ปัจจุบันทั่วโลกสามารถผลิตอาหารได้เพียงพอสาหรับเลี้ยงประชากร
7,000 ล้านคน แต่กลับ
สูญเสียและทิ้งขว้างอาหารประมาณ 1.3 พันล้านตันต่อปี ในขณะที่ทุกๆ วันประชากรโลก 1 ใน 8 กาลัง
อดอยาก และ 1 ใน 4 ของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปีมีภาวะขาดสารอาหาร ดังนั้น หากโลกสามารถลดการ
สูญเสียหรือทิ้งขว้างอาหารได้เพียง 1 ใน 4 ของปัจจุบัน จะทาให้มีอาหารเพียงพอสาหรับคนอดอยาก
หิวโหยอีก 870 ล้านคนทั่วโลก
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จากการศึกษาของ FAO พบว่า ปริมาณการสูญเสียอาหารทั่วโลก (คิดตามน้าหนัก) ในปี 2553
คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 32 ล้านล้านบาท เทียบเท่ากับอาหารถึง 1,300 ล้านตันที่สูญเปล่า หรือ คิดเป็น 1 ใน 3
ของอาหารที่ผลิตได้ในโลก ขณะที่มีประชากรทั่วโลกที่เผชิญกับความอดอยากหิวโหยถึง 870 ล้านคน และ
ประชากรที่อดอยากหิวโหยเกินครึ่ง คือ 552 ล้านคน อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งหมายรวมถึง
ประเทศไทยด้วยเช่นกัน
จากการเก็บสถิติของ FAO ในปี 2553 พบว่า 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตขึ้นมาทั่วโลก หรือ คิดเป็น
น้าหนักถึง 1.3 พันล้านตัน ต้องสูญเสียไปอย่างไร้ค่า ผักผลไม้ร้อยละ 15-50 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่ถึง
มือผู้บริโภค เนื่องจากเน่าเสียระหว่างขนส่ง ข้าวร้อยละ 12-37 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูญเสียไป
ระหว่างการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การขนส่ง และการจัดเก็บ ร้อยละ 30 ของผักผลไม้เสียหายไประหว่าง
การขนส่ง เพราะอากาศร้อน และถูกกระแทกจากการจัดเก็บที่ไม่ดีเพียงพอ นอกจากนี้ ขยะจากอาหาร
เหล่านี้ ยังก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกถึง 7% ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปลดปล่อยสู่บรรยากาศโลก
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปรากฏการณ์โลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สาเหตุหลักของการสูญเสียอาหารภายหลังกระบวนการเก็บเกี่ยว เกิดจากขาดการวางแผนการผลิต/
ความเสียหายที่เกิดจากการทาลายของแมลงและโรคต่างๆ
/ ขาดระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีพอ เช่น
ถนนสาหรับขนส่งผลผลิต แหล่งน้า ไฟฟ้าและตลาดที่จะรองรับ / ขาดสถานประกอบการที่มีความเย็นและ
แห้ง สาหรับจัดเก็บและบรรจุอาหาร / ขาดระบบขนส่งที่ดีสาหรับขนส่งอาหาร / ระบบการบรรจุอาหาร
ที่ไม่เหมาะสมและคุณภาพไม่ดีพอ ทาให้บรรจุภัณฑ์เกิดแตกทาให้อาหารตกหล่นและเสียหายได้ / การมี
ความรู้พื้นฐานอันจากัดเกี่ยวกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการอาหารภายหลังกระบวนการเก็บเกี่ยวและ
การแปรรูปอาหาร
กล่าวได้ว่า การสูญเสียอาหารก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบทั้งต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ได้แก่ เกษตรกรมีรายได้ลดลง และผู้บริโภคมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากกระบวนการผลิตอาหารจะทาให้มี
ก๊าซมีเทนเกิดขึ้น และการใช้น้าและที่ดินอย่างไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การทิ้งอาหารอย่างสูญเปล่า
ยังสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิต เช่น น้า ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ พลังงาน และแรงงาน เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ หลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความสนใจกับประเด็นปัญหาการลดสูญเสียอาหารเพิ่มมากขึ้น
โดยได้ดาเนินการกิจกรรม/ โครงการเพื่อลดผลกระทบจากการสูญเสียอาหาร เนื่องจากเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่สามารถบรรเทาความอดอยากหิวโหย ยกระดับรายได้ และส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงอาหาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มประเทศยากจน ตัวอย่างเช่น การสร้างเครือข่ายธนาคารอาหาร (Food Bank) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ฮ่องกง เม็กซิโก รัสเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน และสหราชอาณาจักร
การจัดทาฉลากคาร์บอน (Carbon footprint labeling) เพื่อแสดงข้อมูลของการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ( GHGs) ที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น ในบางประเทศ เช่น อังกฤษ และญี่ปุ่น รวมถึง
การจัดการของเสียตามแนวคิด Zero Waste ที่มีการดาเนินการในทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย
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การดาเนินนโยบายความมั่นคงด้านอาหารของไทยที่ผ่านมา ส่วนมากมุ่งไปที่การเพิ่มผลผลิต
ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกหลักในการตอบสนองการเพิ่มจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ด้วยเหตุนี้
การบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยวจึงกลายเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เกษตรของประเทศ แต่ทว่า การที่จะรับมือกับการสูญเสียอาหารตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน จะต้องคานึงถึง
การสูญเสียในการผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง และการบริโภคด้วย
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงได้ศึกษาการสูญเสีย
อาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานและการบริโภค เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการดาเนินการเพื่อลดความ
สูญเสียของประเทศต่างๆ และการดาเนินการภายในประเทศ รวมถึงแผนการดาเนินการของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559) เพื่อเตรียมความพร้อมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดาเนินงานเพื่อลดความ
สูญเสียด้านอาหาร นาไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารของไทย
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการสูญเสียอาหารของห่วงโซ่อาหารของไทย โดยใช้
ข้อมูลจาก Food Balance Sheet ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และตัวแปรของ FAO ประกอบกับ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุปทานสินค้าผัก ซึ่งในเบื้องต้นจะทาการศึกษาในสินค้า
ประเภทผักที่ใช้ประกอบสลัด เนื่องจากเป็นสินค้าเกษตรที่มีอัตราการสูญเสียมาก
1.2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางการเตรียม ความพร้อมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลด
ความสูญเสียอาหาร
1.3

ขอบเขตการศึกษา

1.3.1 รวบรวมนิยามและแนวทางการดาเนินงานด้านการลดการสูญเสียอาหารขององค์กร
ระหว่างประเทศ ประเทศต่างๆ รวมทั้งของไทย
1.3.2 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการลดการสูญเสียอาหาร ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 และแผนพัฒนาการเกษตร ฉบับที่ 11

1.4 วิธีการศึกษา
1.4.1

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดย
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(1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเวบไซด์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและต่างประเทศ
ได้แก่ องค์การสหประชาชาติ องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ เป็นต้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
การเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผลการดาเนินงานของประเทศต่างๆ รวมถึงผลการดาเนินงาน
ภายในประเทศของไทย ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงข้อมูลการผลิตจาก Food Balance Sheet
ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(2) การเก็บรวบรวมถึงข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าผัก จานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ร้านสานักงานโครงการหลวง (สาขา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) บริษัทเทสโก้ โลตัส และร้านซิสเล่อร์ (Sizzler)
1.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้วิธีสถิติ
แบบง่าย คือ ร้อยละ (Percentage) เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการสูญเสียสินค้าผักในช่วงปี 2555-2557 โดยใช้
ข้อมูลจาก Food Balance Sheet ของไทยในรอบปีที่ผ่านมา และผลการศึกษาของ FAO เป็นข้อมูล
ทุติยภูมิ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analaysis) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ในเชิงลึกตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้าผัก
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 ได้รับทราบข้อมูลระดับการสูญเสียของสินค้าผักของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะมีส่วนช่วย
ในการกาหนดแนวทางการลดการสูญเสียอาหารของประเทศ
1.5.2 ได้รับทราบแนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) ของการลดการสูญเสียและทิ้งอาหารของ
นานาประเทศ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อปรับใช้เป็นแนวทางในการลดการสูญเสียอาหารของ
ประเทศ
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บทที่ 2
กรอบแนวคิด
2.1 คานิยาม
FAO ได้ให้คานิยามของการสูญเสียอาหาร (Food losses) ว่าหมายถึง การลดลงของมวลอาหาร
ที่สามารถบริโภคได้ในระหว่างผ่านห่วงโซ่อุปทานอาหารเพื่อการบริโภคของมนุษย์ การบริโภคอาหารเกิดขึ้น
ในระหว่างขั้นตอนการผลิต หลังเก็บเกี่ยว และการแปรรูป ในห่วงโซ่อุปทาน ส่วน
การทิ้งอาหาร
(Food waste) หมายถึง การสูญเสียอาหารในตอนปลายของห่วงโซ่อาหาร (ขั้นตอนการขายปลีก และ
การบริโภค) ซึ่งเชื่อมโยงไปยังพฤติกรรมของผู้ขายปลีกและผู้บริโภค ทั้งนี้ การวัดปริมาณอาหารที่สูญเสีย
หรือถูกทิ้งนั้น วัดเฉพาะส่วนที่บริโภคได้เท่านั้น ดังนั้น อาหารที่ผลิตเพื่อการบริโภคของมนุษย์แต่หลุดออก
จากห่วงอาหารของมนุษย์จึงถือเป็นอาหารที่สูญเสียหรือถูกทิ้ง แม้ว่าจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่อาหารมนุษย์
(อาหารสัตว์ พลังงานชีวภาพ เป็นต้น) ไม่ว่าจะตั้งหรือไม่ตั้งใจก็ตามที่จะใช้ประโยชน์อาหารเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่น ที่ไม่ใช่ใช้เป็นอาหารมนุษย์ ถือว่าเป็นการสูญเสียอาหารเช่นเดียวกัน
World Resources Institute ให้คานิยามของการสูญเสียอาหาร ว่าหมายถึง อาหารที่ตกหล่น
ถูกทาลาย คุณภาพลดลง เช่น มีรอยช้า หรือเหี่ยว หรือสูญหายก่อนถึงผู้บริโภค ซึ่งมักเกิดขึ้นในขั้นตอน
การผลิต การเก็บรักษา การแปรรูป และการกระจายสินค้า ในตลอดห่วงโซ่อาหาร และเป็นผลมาจาก
การไม่ตั้งใจของกระบวนการทางการเกษตร หรือข้อจากัดทางเทคนิคในการจัดเก็บ โครงสร้างพื้นฐาน
การบรรจุ และ/หรือ การตลาด สาหรับนิยาม การทิ้งอาหาร หมายถึง อาหารที่มีคุณภาพดีและเหมาะ
สาหรับการบริโภคของมนุษย์ แต่ไม่ได้มีการบริโภค เพราะถูกทิ้งไปก่อนหรือหลังก่อนที่จะเสีย ปกติแล้ว
การทิ้งอาหาร จะเกิดขั้นในขั้นตอนการค้าปลีกและการบริโภคตลอดห่วงโซ่อาหาร และเป็นผลมาจาก
ความประมาทหรือการตัดสินใจที่จะโยนทิ้ง
สหภาพยุโรป ให้คานิยามอาหารที่ถูกทิ้งว่า อาหารใดๆ ไม่ว่าจะดิบ หรือสุก ซึ่งถูกทิ้ง หรือตั้งใจทิ้ง
หรือจาเป็นต้องทิ้ง (https://en.wikipedia.org/wiki/Food_waste)
The United States Environmental Protection Agency ให้คานิยามอาหารที่ถูกทิ้งว่า
หมายถึง อาหารที่ยังไม่ได้กิน หรือของเสียจากการเตรียมอาหาร จากอาคารบ้านเรือน และจากสถาน
ประกอบการในเชิงพาณิชย์ เช่น ร้านขายของชา ภัตตาคาร ตู้ขายอาหาร ห้องครัวและโรงอาหารของ
สถาบัน และห้องอาหารของโรงงานอุตสาหกรรม (https://en.wikipedia.org/wiki/Food_waste)
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กล่าวโดยสรุป การสูญเสียอาหาร ( Food Losses) คือ การลดลงในเชิงปริมาณของอาหารที่มีอยู่
เพื่อการบริโภคของมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตหรือแปรรูปตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหาร
ขณะที่กากเหลือทิ้ง (Food waste) คือ การสูญเสียอาหารที่เกิดจากการตัดสินใจที่จะทิ้งขว้างอาหาร
ในขณะที่อาหารนั้นยังบริโภคได้อยู่ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในขั้นปลายของห่วงโซ่อุปทาน คือ ในภาค
ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการให้บริการด้านอาหาร และในระดับผู้บริโภค
2.2

ทบทวนวรรณกรรม

2.2.1 สถาบันอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งสวีเดน (The Swedish Institute for
Food and Biotechnology: SIK) ได้ศึกษาการสูญเสียอาหารของโลก ตามคาร้องขอขององค์การเกษตร
และอาหารแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) ระหว่างเดือนสิงหาคม
2553 ถึงมกราคม 2554 โดยเน้นศึกษาการสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน และทาการประเมิน
การสูญเสีย รวมทั้งหาสาเหตุของการสูญเสียอาหาร และวิธีการป้องกันการสูญเสีย สรุปได้ดังนี้
(1) อาหารที่ผลิตเพื่อการบริโภคของมนุษย์ทั่วโลกสูญเสียหรือถูกทิ้งไปประมาณหนึ่งใน
สามส่วน รวมปริมาณได้ 1.3 พันล้านตันต่อไป
(2) ชนิดของการสูญเสียอาหารและการทิ้งอาหาร
(2.1) สินค้าและผลิตภัณฑ์ผัก การผลิต เกิดการสูญเสียจากเครื่องจักร และ/หรือ
ตกหล่นระหว่างการเก็บเกี่ยว (เช่น การนวดข้าว การเก็บผลไม้) การคัดแยกผลผลิตในช่วงหลังเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยวและการจัดเก็บ เกิดการสูญเสียจากการตกหล่นและช้ามือ การแปรรูป เสียหายจากการตกหล่น
และคุณภาพลดลงในระหว่างการแปรรูปจากโรงงานหรือครัวเรือน
การจาหน่าย เกิดการสูญเสียและ
ทิ้งอาหารในระบบตลาด เช่น ตลาดค้าส่ง ซุปเปอร์มาเก็ต ตลาดค้าปลีก และตลาดสด การบริโภค เกิด
การสูญเสียและทิ้งอาหารในครัวเรือน
(2.2) สินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์ การผลิต สาหรับวัว หมู และสัตว์ปีก จะเกิด
การสูญเสียกรณีที่สัตว์ตายขณะเป็นตัวอ่อน ส่วนปลาเกิดการสูญเสียในระหว่างจับ นมเกิดการสูญเสีย
กรณีวัวให้นมน้อยลงเนื่องจากเจ็บป่วย หลังการเก็บเกี่ยวและการจัดเก็บ เนื้อวัว เนื้อหมู และเนื้อสัตว์ปีก
อาจเกิดการสูญเสียจากการที่สัตว์ตายขณะขนส่งไปโรงฆ่าสัตว์ และการถูกฆ่าอย่างรุนแรง ปลาเกิด
การสูญเสียจากการตกหล่น และคุณภาพลดลงจากการแช่ด้วยน้าแข็ง การบรรจุ การจัดเก็บ และการขนส่ง
นมเกิดการสูญเสียจากการหกและคุณภาพลดลงขณะขนส่งจากฟาร์มไปยังโรงงานการแปรรูป เนื้อวัว เนื้อหมู
และเนื้อสัตว์ปีก เกิดการสูญเสียจากการตัดแต่งชิ้นเนื้อในระหว่างการฆ่าและการแปรรูปในโรงงาน
การจัดจาหน่าย เกิดการสูญเสียและทิ้งอาหารในระบบตลาด เช่น ตลาดค้าส่ง ซุปเปอร์มาเก็ต ตลาดค้าปลีก
และตลาดสด การบริโภค เกิดการสูญเสียและทิ้งอาหารในครัวเรือน
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(3) ปริมาณการสูญเสียและการทิ้งอาหาร
สถาบันอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งสวีเดนคานวณปริมาณอาหารที่ผลิตเพื่อ
การบริโภคของมนุษย์ที่สูญเสียและถูกทิ้งตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้ข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับ
การทิ้งอาหารทั่วโลก และจากข้อสมมติฐานของสถาบันเอง โดยอัตราการสูญเสียโดยประมาณของแต่ละ
กลุ่มสินค้าในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานอาหารในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไทย
สรุปได้ตามตารางที่ 2.1 ดังนี้
ตารางที่ 2.1 การสูญเสียอาหารในขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การสูญเสีย (%)
ระหว่าง
ระหว่าง
ระหว่าง
ระหว่างการ
ระหว่าง
การผลิต
การเก็บรักษา การแปรรูป กระจายสินค้า การบริโภค
ทางการเกษตร
ธัญพืช
6
7
3.5
2
3
พืชหัว
6
19
10
11
3
ผลไม้และผัก
15
9
25
10
7
เนื้อสัตว์
5.1
0.3
5
7
4
ปลา/อาหารทะเล
8.2
6
9
15
2
นม
3.5
6
2
10
1
ที่มา : Global Food Losses and Food Waste, Jenny Gustavsson, Swedish Institute for Food
and Biotechnology, public by FAO
(4) สาเหตุและการป้องกันการสูญเสียและการทิ้งอาหาร
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงทิ้งอาหารจานวนมากในขั้นตอนการบริโภค
หมายความว่า อาหารถูกทิ้งไปแม้จะยังสามารถบริโภคได้ ขณะที่ประเทศที่มีรายได้ต่าจะเกิดการสูญเสีย
อาหารส่วนใหญ่ในขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการแปรรูป สรุปสาเหตุและการป้องกันการสูญเสียและ
การทิ้งอาหารได้ตามตารางที่ 2.2 ดังนี้
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ตารางที่ 2.2 สาเหตุและการป้องกันการสูญเสียและทิ้งอาหารแบ่งตามระดับการพัฒนาประเทศ
สาเหตุการสูญเสียอาหาร
การป้องกันการสูญเสีย และ
การทิ้งอาหาร
ประเทศอุตสาหกรรม
ผลผลิตมากเกินความต้องการ
การติดต่อสื่อสารและความร่วมมือกัน
ระหว่างเกษตรกร อาจช่วยลดปัญหา
ผลผลิตที่มากเกินความต้องการได้
การโชว์สินค้าจานวนมากและความ สหกรณ์การตลาดและสิ่งอานวยความ
หลากหลายของสินค้าและตราสินค้า สะดวกของตลาดที่ดี
ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารและ
การตระหนักรู้ของประชาชน
ทัศนคติของผู้บริโภค
ประเทศกาลังพัฒนา
การขาดอุปกรณ์ในการจัดเก็บ
การลงทุนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน
และการขนส่ง
การขาดแคลนเครื่องมือแปรรูป
พัฒนาการทาเกษตรแบบมีสัญญา
อาหาร
ระหว่างบริษัทแปรรูปกับเกษตรกร
ระบบการตลาดที่ไม่เพียงพอ
สหกรณ์การตลาดและสิ่งอานวยความ
สะดวกของตลาดที่ดี
ประเทศกาลังพัฒนา /
การเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกาหนด
การจัดการวางแผนให้แก่เกษตรกรราย
ประเทศพัฒนาแล้ว
ย่อย ยกระดับและเพิ่มความหลากหลาย
(บางกรณี)
ให้แก่การผลิตและการตลาด
ประเทศอุตสาหกรรม / การกาหนดมาตรฐานรูปลักษณ์ของ การสารวจโดยซุปเปอร์มาเก็ต /
ประเทศกาลังพัฒนา
ผักผลไม้สดของซุปเปอร์มาร์เก็ตที่สูง จาหน่าย สินค้าเกษตรให้กับลูกค้า
โดยตรง
อาหารที่ไม่ปลอดภัยไม่เหมาะแก่
ให้ผู้ปฏิบัติการในห่วงโซ่อุปทานปรับ
การบริโภคของมนุษย์
ใช้หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติ
ต่ออาหาร
ทัศนคติในการทิ้งราคาถูกกว่าการใช้ การหาตลาดสาหรับสินค้าคุณภาพ
หรือการนากลับมาใช้
ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน โดยให้องค์กรธุรกิจ
และองค์กรเพื่อการกุศลต่างๆ จัดเก็บ
ขาย หรือใช้สินค้าเหล่านั้น

(5) บทสรุปและข้อเสนอแนะ
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5.1 เนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอ จึงต้องใช้วิธีการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับระดับความ
สูญเสียอาหารในขั้นตอนการจัดจาหน่ายและการบริโภค จึงอาจส่งผลให้ได้ตัวเลขของปริมาณการสูญเสีย
อาหารที่สูง นอกจากนี้ ยังขาดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการสูญเสียอาหารทั่วโลก อาทิ ข้อมูลปริมาณ
การสูญเสียอาหารต่อคน และค่าใช้จ่ายในการป้องกันการสูญเสียอาหาร
5.2 ควรการวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องเร่งด่วน
อีกทั้ง จาเป็นต้องประเมินผล
กระทบของการค้าระหว่างประเทศที่กาลังเจริญเติบโตต่อการสูญเสียอาหารอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก ห่วงโซ่
อุปทานอาหารในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก
5.3 การลดการสูญเสียอาหารจะทาให้ความตึงเครียดระหว่างการผลิตอาหารกับ
การเข้าถึงอาหาร ทั้งนี้ ควรลดปริมาณการสูญเสียและการทิ้งอาหารในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานอาหาร
ไม่ควรดาเนินการในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเท่านั้น เพราะเมื่อไม่ได้ป้องกันการสูญเสียในขั้นตอนหนึ่ง
ก็จะส่งผลให้เกิดการสูญเสียในขั้นตอนอื่นๆ ด้วย
5.4 ประเทศที่มีรายได้ต่า ผู้ประกอบการควรมีส่วนในมาตรการลดการสูญเสียด้วย
เช่น พัฒนาเทคนิคในการเพาะปลูก การให้ความรู้เกษตรกร การจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกในขั้นตอน
การจัดเก็บและระบบควบคุมความเย็น ในทางกลับกัน ประเทศอุตสาหกรรมต่างๆ การแก้ปัญหาในระดับ
ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมอาจมีผลเพียงเล็กน้อย หากผู้บริโภคยังคงมีพฤติกรรมการทิ้งอาหารอยู่ใน
ระดับเดิมเช่นปัจจุบัน ดังนั้น ผู้บริโภคในครัวเรือนต้องได้รับทราบข้อมูลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทาให้
ปริมาณการทิ้งอาหารอยู่ในระดับสูงเช่นนี้
2. World Resources Institute
World Resource Institute หรือ WRI ได้ออกมาตรฐานระดับโลกเพื่อวัดและติดตามการ
สูญเสียและการทิ้งอาหารที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน หรือที่เรียกว่า Global Food Loss and Waste
Protocal โดย WRI ได้ประเมินปริมาณการสูญเสียอาหารทั่วโลกวัดตามหน่วยแคลอรี่ พบว่า ในปี 2552
มีการสูญเสียอาหารประมาณ 1.5 Quadrillion kcal ต่อปี (1,500 ล้านล้านกิโลแคลอรี่/ปี) โดยสูญเสีย
อาหารในเมล็ดธัญพืชมากที่สุด (ร้อยละ 53) รองลงมา ได้แก่ พืชที่มีรากและลาต้นใต้ดิน (ร้อยละ 14)
ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ (ร้อยละ 13) อาหารที่มีเมล็ดน้ามันและถั่ว (ร้อยละ 8) เนื้อสัตว์ (ร้อยละ 7)
ผลิตภัณฑ์จากนม (ร้อยละ 4) และผลิตภัณฑ์ปลาและประมง (ร้อยละ 1) หรือกล่าวได้ว่า พลังงานที่ได้จาก
อาหารทุก 1 ใน 4 แคลอรี่จะถูกทิ้งไป และหากคิด Food waste ที่โลกทิ้งไปเป็นพื้นที่เพาะปลูก จะมีขนาด
198 ล้านเฮกเตอร์ หรือ 1 ,237.5 ล้านไร่ และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จาก Food waste มีมากถึง
3,300 – 5,600 ล้านตันต่อปี

บทที่ 3
สถานการณ์และแนวทางการดาเนินงานเพื่อลดการสูญเสียและทิ้งขว้างอาหาร
3.1 สถานการณ์การสูญเสียและการทิ้งขว้างอาหารของไทย
จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ประเทศ
ไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2556 ขยะมูลฝอยมีปริมาณ 26.77 ล้านตัน ซึ่งเป็นขยะ
ประเภทอาหารเฉลี่ยถึงร้อยละ 64 ของขยะมูลฝอยทั้งหมด รองลงมาเป็นพลาสติก กระดาษ และแก้ว
คิดเป็นร้อยละ 17 8 และ 3 ตามลาดับ ในขณะที่ประเทศไทยมีความสามารถในการกาจัดขยะไม่ถึงร้อยละ
70 ของขยะที่เกิดขึ้น ทาให้มีขยะมูลฝอยตกค้างมากถึง 19.9 ล้านตัน ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย และ
ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน2 โดยเฉพาะปริมาณขยะในกรุงเทพมหานครที่มีปริมาณขยะมูลฝอย 9,000 ตันต่อวัน
คิดเป็น 534.8 กก./คน/ปี ทั้งนี้ กรุงเทพฯ มีปริมาณขยะมากเป็นอันดับ 4 จาก 22 เมืองใหญ่ในทวีปเอเชีย
เป็นรองก็แต่เมืองโอซากา ของญี่ปุ่น กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย และกรุงโซล เกาหลีใต้เท่านั้น โดยค่าเฉลี่ย
ของการเกิดขยะจากทั้ง 22 เมืองมีค่า 375.2 กก./คน/ปี 3 สาหรับองค์ประกอบหลักของขยะทั่วไปใน
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เศษอาหาร พลาสติก โฟมและกระดาษ คิดเป็นร้อยละ 34.2 20.8 และ 13.6
ตามลาดับ
3.2 แนวทางการดาเนินงานเพื่อลดการสูญเสียและทิ้งขว้างอาหารภายในประเทศไทย
ปัจจุบันประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนา รวมถึงองค์การระหว่างประเทศทั่วโลกต่างให้
ความสนใจกับการลดการสูญเสียและการทิ้งขว้างอาหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทา
ความอดอยากหิวโหย และส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงอาหาร สรุปได้ดังนี้
3.2.1

ภาครัฐ

(1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงความสาคัญของประเด็นการสูญเสีย
อาหาร โดยมีการดาเนินการ ดังนี้

2

โครงการสารวจและวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลทั่วประเทศ กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3
Economist Intelligence Unit. 2011. Asian Green City Index: Assessing the environmental
performance of Asia’s major cities.
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(1.1) แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัด
การสินค้าเกษตร และความมมั่นคงอาหาร มีแนวทางการดาเนินงาน คือ การพัฒนาโลจิสติกส์ของสินค้า
เกษตร โดยสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร
อาทิ ตั้งแต่ระบบลาเลียงในระดับไร่นา การใช้ประโยชน์จากไซโล ฉาง ลานตาก ระบบการรวบรวม กระจาย
สินค้า ที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Optimization) สามารถตรวจสอบการเคลื่อนย้าย
ของสินค้า เพื่อลดความสูญเสียและต้นุทนจากการเน่าเสียของสินค้าที่มีสาเหตุจากกระบวนการเก็บรักษา
และระบบขนส่งสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยพัฒนาระบบขนส่งที่มีการควบคุมอุณหภูมิ
(Cool Chain)
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และสนับสนุนให้ผู้ผลิตหรือสมาคมธุรกิจเฉพาะด้านเข้ามา
มีบทบาทในการจัดระบบการบริหารโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรร่วมกับภาครัฐ
(1.2) กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (พ.ศ. 2556-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการผลิตอาหารคุณภาพดี ลดการสูญเสีย และ
การมีประโยชน์อย่างเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 3 ลดการสูญเสียของผลผลิตการเกษตร (อาหาร) โดยมีแนวทาง
การดาเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ (1) สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร (2) สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าและอาหารให้ได้นานที่สุด (3) ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากอาหาร รวมทั้ง
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตั้งแต่ในระดับครัวเรือนและชุมชน และ (4) สนับสนุนการลดความสูญเสีย
อาหาร ( Food waste) จากการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย โดยสร้างความตระหนักในเรื่องการบริโภคอาหาร
ที่ฟุ่มเฟือยที่จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร และรณรงค์เรื่องการลดความสูญเสียอาหารทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ ซึ่งนับเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่ม Supply อาหาร
(1.3) การดาเนินโครงการ Save Food Network (SFNET) สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน ( Partnership) กับองค์การ
เกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ ( FAO) ดาเนินโครงการ SFNET ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์สร้าง
ความตระหนักรู้ต่อความสาคัญของการสูญเสียอาหาร โดยเมื่อวันที่ 2-6 มิถุนายน 2558 สศก. ได้เข้าร่วม
จัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระชนมมายุครบ 60 พรรษา
ณ จังหวัดน่าน ในหัวข้อ “คนไทย ไร้ผู้ขาดสารอาหาร” และได้เผยแพร่ข้อมูลด้านการสูญเสียอาหารใน
ขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงผู้บริโภค เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ของการเข้าถึงอาหาร ซึ่งถือเป็น
บทบาทสาคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดนิทรรศการนับว่าประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมาย โดยมีประชาชนเข้าร่วมชมนิทรรศการเป็นจานวนมาก (450 คน) ซึ่งการจัด
นิทรรศการดังกล่าว จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจถึงความสาคัญของความมั่นคงด้านอาหาร
และการลดการสูญเสียอาหาร ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประเทศต่อไป
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(2) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้พยายามดาเนินการผลักดันให้ “การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ ” และจัดทา
Roadmap จัดการขยะและกาจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน เน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือเชื้อเพลิง
ทดแทน รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องขยะจากเดิมที่เน้นการกาจัดทิ้งมากที่สุด มาเป็นเน้นเรื่องการลด
สร้างขยะตั้งแต่ต้นทาง และให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยยึดหลัก 3R คือ ลดการใช้ (Reduce) นามาใช้ซ้า
(Reuse) และนามาใช้ใหม่ (Recycle) ปัญหาก็จะลดลง ช่วยลดภาระของภาครัฐได้ ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหา
ขยะให้ได้ผลดีที่สุดคือ การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ คือการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่สั่งอาหารจนทานไม่หมด ทานอาหารให้หมดจาน หรือที่เรียกว่า
กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
3.2.2 ภาคเอกชน
เทสโก้ โลตัส ตระหนักถึงปัญหาวิกฤติขยะอาหาร จึงเน้นกลยุทธ์การลดขยะอาหาร
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน หรือกลยุทธ์ ‘จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร ’ โดยมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นควรแก้ไขตั้งแต่ต้น
น้าการผลิต คือ ตัวเกษตรกร ดังนั้น ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เทสโก้ โลตัสจะเน้นการรับซื้อ
ผลผลิตตรงจากเกษตรกร (Direct Sourcing) เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้ดี และ
ลดปัญหาพืชผลล้นตลาดจนกลายเป็นขยะอาหาร ขณะเดียวกัน ยังร่วมมือกับเกษตรกรในการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์และการขนส่ง เป็นการป้องกันการสูญเสียระหว่างทาง และเมื่อพืชผลมาถึงร้านค้า เทสโก้ โลตัส
ได้ดูแลการจัดเก็บสินค้าอาหารสดอย่างเหมาะสม เพื่อลดการสูญเสีย ณ จุดขาย
ตัวอย่างการทา Direct Sourcing กับเกษตรกรที่ปลูกมะเขือเทศ ณ หมู่บ้านแม่โถ
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยเทสโก้ โลตัสจะเริ่มตั้งแต่ให้คาแนะนาด้านการเพาะปลูก เพื่อให้สามารถผลิตได้ตาม
ปริมาณและขนาดที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้า ทาให้
เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกและบริหารต้นทุนได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความสดของมะเขือเทศได้ยาวนานถึง 6 วัน
จากเดิมที่อยู่ได้ 5 วัน ขณะที่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมจะได้รับประโยชน์จากการลดการสูญเสียมะเขือเทศ
ที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานไปได้กว่าปีละ 30 ตัน ซึ่งส่วนนี้จะกลับไปเป็นรายได้ของเกษตรกร กล่าวได้ว่า
การทา Direct Sourcing สามารถแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า คือเกษตรกรมีความมั่นคงทาง
รายได้ คือ ขายผลผลิตในราคาที่แน่นอนและพอใจ (จากการสั่งซื้อที่แน่นอนกว่า 360 ตันต่อปี) ผู้บริโภค
มั่นใจว่าสินค้าที่ได้มาตรฐานไร้สารพิษตกค้าง อีกทั้งยังส่งผลดีต่อเทสโก้ โลตัสด้วย คือ ผลผลิตเก็บไว้ได้นานขึ้น
ยังแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมในการลดอัตราการเกิดขยะอาหารด้วย4
นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส ยังป้องกันการเกิดขยะอาหาร ด้วยการนาอาหารที่ไม่เหมาะ
แก่การจาหน่ายไปบริจาคเป็นมื้ออาหารให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน เช่น นาไข่ไก่ฟองที่มีสภาพดีจากแพ็คไข่
4
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ที่แตกหักไปบริจาคแก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ ในทางเดียวกัน สาหรับภาคส่วนสังคมและผู้บริโภค เทสโก้ โลตัส
ได้เร่งสร้างการรับรู้และความร่วมมือในการลดขยะอาหาร ด้วยการออกแคมเปญรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น
สื่อประชาสัมพันธ์ และโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
3.3 แนวทางการดาเนินงานเพื่อลดการสูญเสียและทิ้งขว้างอาหารขององค์กรระหว่างประเทศและ
ประเทศต่างๆ
3.3.1 ประเทศฮ่องกง

5

ในปี 2556 ฮ่องกงพบว่าร้อยละ 36 ของขยะทั้งหมด หรือ 9,278 ตัน คือปริมาณอาหาร
ที่ถูกทิ้ง ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า1 ใน 3 ของขยะทั้งหมดดังนั้น เพื่อรับมือกับปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งFood
( Waste)
รัฐบาลฮ่องกงจึงประกาศนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งลง 10 เปอร์เซ็นต์ใน 3 ปี
ข้างหน้า และ 40 เปอร์เซ็นต์ในปี 2022 โดยมี 2 แนวทางที่สาคัญ ดังนี้
แนวทางที่ 1 : การผลักดันในระดับชุมชน
1.
การลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้ง โดยเริ่มต้นจากประชาชนเป็นอันดับแรก เพราะ
ร้อยละ 75 ของอาหารที่ถูกทิ้งในฮ่องกง เกิดมาจากการทิ้งของภาคครัวเรือนเป็นหลัก ดังนั้น จึงจาเป็นต้อง
ปรับวิถีชีวิตและทัศนคติใหม่ของประชาชนฮ่องกงเกี่ยวกับอาหารใหม่
เช่น สั่งอาหารอย่างพอดี ไม่ซื้อ
อาหารมากเกินไป หรือเตรียมอาหารมากเกินไปจนเป็นเหตุให้ต้องทิ้งในที่สุด สาหรับโครงการรณรงค์
การลดอาหารที่ถูกทิ้งในชุมชนที่ประสบความสาเร็จ ได้แก่ โครงการ วิช ฮ่องกง (Wish Hong Kong
Campaign) ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความรู้กับประชาชนในทุกระดับเกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณ อาหารที่ถูกทิ้ง
อย่างถูกวิธีในครัวเรือน เป็นต้น
2. การบริจาคอาหาร ชาวฮ่องกงเริ่มให้ความสาคัญกับการบริจาคอาหารมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริจาคอาหารที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในกลุ่ม NGO อาทิ ฟีดดิ่ง ฮ่องกง (Feeding
Hong Kong) ธนาคารอาหารในฮ่องกงที่เน้นการแจกจ่ายอาหารส่วนเกินกลับสู่ประชาชนที่หิวโหยผ่าน
ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งทาให้ปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งภายในเมืองฮ่องกงมีอัตราลดลง
ทั้งนี้ นอกจากกลุ่ม ฟีดดิ่ง ฮ่องกง ที่เน้นการช่วยเหลือประชาชนที่หิวโหย และการแก้ไขปัญหาเรื่องอาหาร
ที่ถูกทิ้งในฮ่องกง ยังคงมีกลุ่ม NGO และภาคประชาสังคมอื่นๆ อีก อาทิ โครงการช่วยเหลือทางอาหาร
ฟูด แองเจิล (Food Angel Food Rescue& Assistance Program) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้
ประชาชนภายในเมืองตระหนักถึงปัญหาความยากจน ความไม่มั่นคงทางอาหารในฮ่องกง และปัญหาด้าน
อาหารที่ถูกทิ้ง เป็นต้น
แนวทางที่ 2 : การคัดแยกอาหารที่ถูกทิ้ง และการคิดเงินค่าขยะตามปริมาณ
5
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1. การคัดแยกอาหารที่ถูกทิ้ง เป็นวิธีที่จะช่วยให้การรีไซเคิลเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะอาหารที่ถูกทิ้งที่ถูกเจือปนด้วยสารเคมีอื่นๆ จะไม่สามารถทาการรีไซเคิลได้ ดังนั้น
ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นครัวเรือน โรงงาน ร้านอาหารหรือสถานที่ใดๆ ควรคัดแยกอาหารที่ถูกทิ้งเพื่อให้
อาหารเหล่านั้นสามารถถูกนาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
2. การคิดเงินค่าขยะตามปริมาณ เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้คนเห็นคุณค่าด้าน
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเก็บราคาขยะตามปริมาณของฮ่องกงทาปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งมีแนวโน้มลดลง
จากร้อยละ 10 ในปี 2017 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2022
3.3.2 ประเทศเกาหลี

6

ในช่วงปี 2008 และ 2012 ประเทศเกาหลีใต้มีปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี โดยปี 2012 ประเทศเกาหลีมีปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งมากกว่า 17,000 ตันในแต่ละวัน
ซึ่งสูงกว่าไต้หวันถึง 3 เท่า ในขณะที่เกาหลีใต้มีปริมาณประชากรมากกว่าไต้หวันเพียง 2 เท่า ดังนั้น การลด
ปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งของคนในชาติ จึงถูกนามาเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเกาหลีใต้ในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอาหารที่ถูกทิ้งของประเทศเกาหลีใต้ มีดังนี้
1. การลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้ง
ลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งหลายโครงการ ยกตัวอย่างเช่น

รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ดาเนินมาตรการเพื่อ

โครงการลดอาหารที่ถูกทิ้งภายในประเทศ เมื่อปี 2553 กระทรวงสิ่งแวดล้อม
กระทรวงการเกษตร และกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกันผลักดันให้เกิดโครงการลดปริมาณอาหารที่ถูก
ทิ้งภายในประเทศ ผ่านการทาข้อตกลงกับภาคส่วนอื่นๆ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม หรือ โรงเรียน เป็นต้น
โดยกาหนดมาตรการในการรับมือกับปัญหาดังกล่าวในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น ร้านอาหารต่างๆ ที่ต้อง
ลดปริมาณจานวนจานอาหารที่เสิร์ฟให้น้อยลง คิดค้นเมนูอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โรงเรียนที่มี
ความพยายามปรับเปลี่ยนปริมาณอาหารให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค (นักเรียน) อย่างแท้จริง หรือ
ในส่วนของสมาคมโรงแรมเกาหลีที่ได้ร่วมมือกับกระทรวง สิ่งแวดล้อมในการรณรงค์ให้เกิดลดปริมาณอาหาร
ที่ถูกทิ้งทั้งในระดับก่อนบริโภคและหลังบริโภคเป็นต้น
การคิดราคาอาหารที่ถูกทิ้ง โดยเทศบาลต่างๆ ในเกาหลีได้เริ่มมีมาตรการคิด
ราคาอาหารที่ถูกทิ้งตามน้าหนัก หรือปริมาณที่แท้จริง ส่งผลทาให้ประชาชนในประเทศตระหนักถึงปริมาณ
อาหารที่ถูกทิ้งเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เทศบาลสามารถเลือกวิธีการคิดเงินค่าอาหารที่ถูกทิ้ง
3 วิธีดังนี้
(1) กระบวนการระบุตัวบุคคลผ่านคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Identification) โดยที่ประชาชนสามารถ
6
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ใช้บัตรประชาชนสแกนเข้ากับถังขยะ และระบบจะคิดคานวณน้าหนักของอาหารที่ถูกทิ้งและ
ส่งใบเสร็จรับเงินไปเก็บเงินที่บ้านอีกครั้ง (2) การใช้ชิพหรือสติกเกอร์ โดยรัฐบาลจะให้แต่ละครัวเรือนมี
ถังอาหารที่ถูกทิ้งในครัวเรือน เมื่อประชาชนต้องการทิ้ง พวกเขาต้องติดสติกเกอร์หรือชิพลงบนถังขยะ และ
หากไม่มีชิพหรือสติกเกอร์จะไม่สามารถทิ้งอาหารที่ถูกทิ้งได้ และ ( 3) การใช้ถุงขยะที่ถูกออกแบบพิเศษ
สาหรับอาหารที่ถูกทิ้งโดยเฉพาะ โดยที่ประชาชนสามารถซื้อถุงขยะในราคาต่างๆ ตามร้านค้าทั่วไปก่อน
นาไปทิ้ง เป็นต้น
2. การรีไซเคิลอาหารที่ถูกทิ้ง ซึ่งประเทศเกาหลีใต้ได้ริเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่
ปี 2533 โดยผู้ทิ้งอาหารที่ถูกทิ้งรายใหญ่ อาทิ ร้านอาหารต่างๆ ต้องมีส่วนรับผิดชอบในการรีไซเคิลอาหาร
ที่ถูกทิ้ง และในส่วนของภาคครัวเรือนต้องมีความรับผิดชอบในการแยกอาหารที่ถูกทิ้งก่อนนาไปทิ้งเช่นกัน
โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการรีไซเคิลอาหารที่ถูกทิ้ง ได้แก่
ปัจจัยด้านกฎหมาย การออกกฎหมายห้ามมิให้ฝังกลบขยะที่ถูกทิ้งในปี 2548
ถือได้ว่าเป็นกลไกสาคัญที่ทาให้การคัดแยกและการรีไซเคิลอาหารที่ถูกทิ้งภายในเกาหลีใต้ดาเนินไปได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากอัตราการรีไซเคิลอาหารที่ถูกทิ้งในปี 2543 และ ปี 2552 มีสัดส่วน
ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือมีการรีไซเคิลอาหารที่ถูกทิ้งกว่าร้อยละ 95 ในปี 2552 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า
2 เท่าจากปี 2543 ที่คิดเป็นร้อยละ 45 เท่านั้น
ปัจจัยด้านงบประมาณ รัฐบาลได้สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ที่สามารถรีไซเคิลอาหารที่ถูกทิ้งให้กลายเป็นอาหารสัตว์
ปุ๋ยหมัก และ มวลชีวภาพได้ภายในประเทศ
นอกจากนี้ ในปี 2556 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ใช้งบประมาณกว่า 782.3 พันล้านวอน (24.4 พันล้านบาท) ใน
การสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในการผลิตก๊าซชีวภาพกว่า 17 แห่งเพื่อเปลี่ยนอาหารที่ถูกทิ้งให้อยู่ในรูป
ของพลังงานชีวภาพได้ในทุกปี

3.3.3 สหภาพยุโรป

7

สหภาพยุโรป (European Union : UN) มีปริมาณขยะอาหารมากถึง 89 ล้านตัน/ปี
หรือเฉลี่ย 180 กิโลกรัม/คน/ปี ขณะที่ยังมีประชากรใน EU มากถึง 79 ล้านคนที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นแบ่ง
ระดับความยากจน (Poverty line) และอีก 16 ล้านคนที่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านอาหารจากองค์กร
7

http://www2.thaieurope.net

16

การกุศลต่างๆ ทั้งนี้ ปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากผู้บริโภคเป็นหลัก (คิดเป็น 40% ของอาหาร
ที่ถูกทิ้งทั้งหมด) โดยขยะอาหารใน EU ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในตอนท้ายของห่วงโซ่การผลิตอาหาร ซึ่งมีสาเหตุ
จากการทิ้งอาหารของครัวเรือน หรือ การควบคุมมาตรฐานด้านรูปลักษณ์ของสินค้าเกษตรอย่างเข้มงวด
จนเกินไปของร้านค้า จนทาให้มีอาหารถูกคัดทิ้งเป็นจานวนมาก รวมถึงผู้บริโภคถูกกระตุ้นให้ซื้ออาหาร
มากเกินความจาเป็น และขาดการวางแผนซื้ออาหารล่วงหน้า ดังนั้น การลดและหลีกเลี่ยงการสร้างขยะ
อาหารจึงเป็นประเด็นที่ EU กาลังให้ความสนใจ เพราะจะส่งผล เชื่อมโยงต่อความมั่นคงทางอาหาร (Food
security) และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource efficiency) ตัวอย่างความคิดริเริ่มจาก
ระดับต่างๆภายใน EU เพื่อลดและหลีกเลี่ยงการสร้างขยะอาหาร มีดังต่อไปนี้
สหภาพยุโรป : คณะกรรมาธิการยุโรปกาหนดให้กลยุทธ์เกี่ยวกับ food waste เป็น
ส่วนหนึ่งของแผนการนาพายุโรปไปสู่ทิศทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Roadmap to a
Resource Efficient Europe) และตั้งเป้าหมายจะลดขยะอาหารใน EU ให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2563
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปยังสนับสนุนโครงการ Fusions (Food Use for Social Innovation by
Optimising Waste Prevention Strategies) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อหา
แนวทางและกลยุทธ์ที่เหมาะสมสาหรับลดการสูญเสียและการทิ้งอาหารโดยไม่จาเป็นตลอดทั้งห่วงโซ่อาหาร


ประเทศสมาชิก EU : หลายประเทศใน EU พยายามรณรงค์ให้ประชาชนหันมา
ตระหนักถึงความสาคัญของการลดขยะอาหารมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น


อังกฤษ ดาเนินโครงการ Love Food Hate Waste ที่รณรงค์ให้ผู้บริโภครับรู้ถึงวิธี
อย่างง่ายๆ ในการลดขยะอาหาร ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจตามมา และมี ข้อตกลงว่า
ด้วยการลดการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างสมัครใจ (Courtauld Commitment) โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณ
และผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนอันเกิดจากขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์ทั้งจากครัวเรือนและ
ร้านค้าปลีก
เยอรมนี เผยแพร่หนังสารคดีเรื่อง Taste the Waste ในประเทศเยอรมนี โดย
นาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับขยะอาหารใน EU เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเห็นคุณค่าของอาหารและรับรู้ถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากทิ้งขยะอาหาร
ร้านค้าปลีกและร้านค้าส่ง : ขยะอาหารที่เกิดจากร้านค้าแม้จะคิดเป็นสัดส่วนเพียง
ร้อยละ 5.5 เท่านั้น แต่ร้านค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อและพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างมาก
ผ่านนโยบายส่งเสริมการขาย (promotion) หรือการรณรงค์ (campaign) เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึง
ความสาคัญของการลดขยะอาหาร ยกตัวอย่างเช่น


อังกฤษ ร้าน Tesco วางแผนจะลดขนาดหีบห่อของขนมปังและอาหารที่จาเป็นอื่นๆ
เพื่อลดการทิ้งอาหารของผู้บริโภค การปรับปรุงฉลากของผักและผลไม้ใหม่โดยระบุวันที่อย่างชัดเจนและ
เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งยกเลิกกลยุทธ์ส่งเสริมการขายแบบเร่งให้ผู้บริโภคต้องซื้ออาหารอายุสั้นในปริมาณมาก
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ร้าน Sainsbury’s และ Marks & Spencer ในอังกฤษตั้งเป้าหมายลดการฝังกลบขยะอาหารให้เหลือศูนย์
(zero landfill), ร้าน Morrisons ในอังกฤษริเริ่มโครงการ Great Taste Less Waste โดยนานวัตกรรม
บรรจุภัณฑ์มาใช้เพื่อรักษาความสดใหม่ของอาหาร ช่วยลดปริมาณของเสียและค่าใช้จ่ายของครัวเรือน
รวมทั้งยังเน้นส่งเสริมให้ผู้บริโภครู้จักการนาวัตถุดิบที่เหลือมาประกอบอาหาร
ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 รัฐสภาฝรั่งเศสได้มีมติเป็นเอกฉันท์ผ่าน
ร่างกฎหมายห้ามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศใช้วิธีกาจัดอาหารทุกชนิดที่เหลือจากการจาหน่าย หรืออาหาร
ที่ใกล้หมดอายุด้วยการทิ้งหรือทาลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารสดหรืออาหารแห้ง แต่ต้องนาไปบริจาคให้แก่
สถานสงเคราะห์ผู้ยากไร้ องค์กรการกุศล หรือมอบให้แก่สวนสัตว์ ทั้งนี้ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีพื้นที่ขนาด 400
ตารางเมตรเป็นต้นไป ต้องยื่นเอกสารเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกับรัฐบาลและองค์กรการกุศลของรัฐ
ภายในเดือนกรกฏาคม 2559 มิเช่นนั้นเจ้าของสถานประกอบการอาจต้องรับโทษจาคุกสูงสุดเป็นเวลา 2 ปี
หรือปรับเป็นเงินสูงสุด 75,000 ยูโร (ราว 2.8 ล้านบาท) โดยมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมของรัฐบาลฝรั่งเศส ซึ่งต้องการลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี 2568
ครัวเรือน การทิ้งอาหารอย่างสูญเปล่าของภาคครัวเรือนมีปริมาณสูงถึง 38 ล้านตัน/ปี
หรือร้อยละ 42 ของปริมาณขยะอาหารทั้งหมดใน EU (เฉลี่ย 76 กิโลกรัม/คน/ปี) อย่างไรก็ดี ร้อยละ 60
ของขยะอาหารจากภาคครัวเรือนสามารถหลีกเลี่ยงได้ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค
โดย
ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเห็นคุณค่าของอาหารและตระหนักถึงผลกระทบจากการทิ้งอาหาร รวมทั้งการเสริมเพิ่ม
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอาหาร (อาทิ การวางแผน แบ่งส่วนและเก็บรักษาอาหาร) ยกตัวอย่างเช่น
การอบรมนักเรียนให้รู้จักลดปริมาณขยะอาหารผ่านการสอนทาอาหารในโรงเรียน สนับสนุนการนาอาหาร
ที่ทานไม่หมดในร้านอาหารกลับบ้าน การเก็บรักษาผักและผลไม้ในตู้เย็นหรือนาอาหารที่เหลือเก็บใส่ใน
ตู้เย็น เป็นต้น


ธุรกิจพลังงาน ประเทศในยุโรปหลายประเทศมีการนาขยะอินทรีย์และเศษอาหาร
ไปหมักเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อปั่นไฟใช้ ทั้งนี้ ด้วยการนาเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคจากบ้านเรือน
ร้านค้า ภัตตาคารต่างๆ รวมทั้งจาก ซุปเปอร์มาร์เก็ต นามาหมักเป็นอาหารให้แก่เชื้อจุลินทรีย์ ก็จะได้ก๊าซ
มีเทน ซึ่งนาไปเผาไหม้ให้ความร้อนออกมาปั่นกระแสไฟฟ้าได้ เมืองใหญ่ๆ ในยุโรปมีโรงไฟฟ้าจากเศษ
อาหารเกือบทุกเมือง หรือประมาณ 13,800 โรง สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 7.4 กิกะวัตต์ เฉพาะในเยอรมันมี
โรงไฟฟ้าแบบนี้มากถึง 8,700 โรง อิตาลีมี 1,264 โรง สวิตเซอร์แลนด์มี 606 โรง


3.3.4 สหรัฐอเมริกา8
รัฐแมสซาซูเสทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศเริ่มโครงการควบคุมการทิ้งขยะอาหาร
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 โดยห้ามหน่วยงานที่ทิ้งขยะอาหารเกิน 1 ตันต่อสัปดาห์จัดการขยะด้วยการฝัง
8

ณัฏฐนิช ตัณมานะศิริ 2557
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กลบ แต่ต้องบริจาคอาหารที่ยังรับประทานได้ให้องค์กรการกุศล รวมถึงนาส่วนที่เหลือส่งเข้ากระบวนการ
ทาปุ๋ยหมักหรืออาหารสัตวว์ให้เกษตรกร หรือนาไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ เป็นต้น
3.3.5 ฟิลิปปินส์
ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการลดการสูญเสียแก่ผู้ผลิตและผู้แปรรูป
อาหารรายย่อย โดยเน้นบทบาทของการส่งเสริมและการวิจัย ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์มีการวิจัยและพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยว โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการสูญเสียทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และ
รักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวไปจนถึงการบริโภค
แนวทางการดาเนินงาน มีดังนี้ (1) การบริหารจัดการพืชแบบบูรณาการ อาทิ การเลือก
พื้นที่เพาะปลูก การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การทาเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural
Practice: GAP) (2) การจัดการคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว อาทิ การเก็บเกี่ยว การเตรียมโรงบรรจุ
การบรรจุ หีบห่อ ห่วงโซ่ความเย็น การจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร
(Good Manufacturing Practice: GMP)
กลยุทธ์ในการดาเนินงาน มีดังนี้ (1) วิจัยและส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เช่น ความจาเป็นของการประเมินผล การวิเคราะห์ห่วงโซ่ 
คุณค่า การสร้างความตระหนักรู้ การพัฒนา
ศักยภาพด้วยการเพิ่มขีดความสามารถ และการให้คาปรึกษา (2) เพิ่มขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้เสียใน
การตัดสินใจ เช่น การสร้างความตระหนักรู้ และนาเสนอเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจ โดยสามารถ
ลดการสูญเสียมะม่วงได้ร้อยละ 30-100 (3) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและการบริหารจัดการ โดยสามารถ
ลดการสูญเสียมะละกอได้ร้อยละ 33-100 และ (4) การสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยสามารถลดการสูญเสียกล้วยได้ร้อยละ 10-30
3.3.6 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment Programme: UNEP)
UNEP กาหนดให้ “food waste” เป็นหัวข้อของวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ (5 มิถุนายน 56)
และมีคาขวัญที่ว่า “Think. Eat. Save. Reduce your footprint” โดยมุ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนัก
ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากทางเลือกในการซื้ออาหาร
และแนะนาวิธีการตัดสินใจอย่าง
ชาญฉลาดเพื่อให้มีผลต่อการลดขยะอาหาร ค่าใช้จ่ายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนให้
ผู้บริโภคเลือกซื้ออาหารจากระบบที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าและยั่งยืน (เช่น อาหารอินทรีย์ อาหาร
ที่ผลิตในท้องถิ่นซึ่งไม่ต้องเดินทางไกลหรืออาหารตามฤดูกาล เป็นต้น
3.3.7 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)
ADB ให้ความสาคัญกับความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมาก โดย
ให้คามั่นสัญญาว่าจะให้การสนับสนุนงบประมาณในการลงทุนด้านความมั่นคงอาหาร 2 พันล้านเหรียญต่อปี
ซึง่ การลดการสูญเสียอาหารเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ ADB ด้านการพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาค
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เอเชียและแปซิฟิก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของอาหาร ตลอดจนการเข้าถึง การมีอย่างเพียงพอ
ความปลอดภัย และคุณภาพ ให้แก่คนยากจนและกลุ่มคนเปราะบางในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่ง ADB
จะให้การสนับสนุนด้านนวัตกรรม รวมถึงการบูรณาการแบบองค์รวมและครอบคลุมให้มากยิ่งขึ้น ผ่าน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตรและความมั่นคงอาหาร ด้วยการใช้กลยุทธ์การเติบโต
สีเขียว เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผ่านการลดการสูญเสียจากการผลิตสินค้าพืช นอกจากนี้ ADB ยังเห็น
ความจาเป็นของการดาเนินงานในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วน/ภาคี เช่น ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ
ภาคเอกชน (PPP) ทั้งนี้ ADB จะให้เงินสนับสนุนประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ทั้งในรูปแบบ
การให้เปล่า (grant) และการให้กู้ยืม (loan) ตัวอย่างการดาเนินงานของประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ADB มีดังนี้
ปากีสถาน ได้รับเงินสนับสนุนจาก ADB จานวน 20 ล้านเหรียญ ในการก่อสร้างคลัง
จัดเก็บสินค้าผัก (มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่) ในฟาร์มโดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้ (1) สร้างคลังจัดเก็บ
สินค้า 1,300 แห่งในฟาร์ม และ 450 ในชุมชน (2) สร้างคลังจัดเก็บพืชน้ามันและโรงแปรรูป (3) ลดการ
สูญเสียจากการเก็บรักษาสินค้าในคลังลงจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 3 (4) เพิ่มรายได้ในการทาฟาร์ม และ
(5) พัฒนาอุปทานตลาดสาหรับสินค้านอกฤดูกาล
อินเดีย ได้กู้ยืมเงิน ADB จานวน 170 ล้านเหรียญ ในการพัฒนาธุรกิจเกษตรและห่วงโซ่
คุณค่า โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้ (1) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP)
โดยให้ความสาคัญกับการจัดส่งสินค้า (2) การขนส่งสินค้า ตลอดจนปรับปรุงการเชื่อมต่อด้วยการสร้างถนน
(3) การควบคุมอุณหภูมิห้องเย็น (4) การอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น การทาความสะอาดและการปอก
เปลือก / การลดอุณหภูมิ ล่วงหน้า (Pre-cooling) / การบรรจุ หีบห่อ / และ (5) การอานวยความสะดวก
ด้านน้าและพลังงาน
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษานี้จะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการสูญเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานในสินค้าผัก
ระหว่างปี 2555-2557 ซึ่งจะศึกษาเฉพาะสินค้าผักประเภทที่ใช้ประกอบสลัดเท่านั้น โดยใช้ข้อมูลการผลิต
จาก Food Balance Sheet ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และตัวแปรของ FAO ในการคานวณหา
ปริมาณอาหารที่สูญเสียและที่ถูกทิ้งในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ จะใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการลดการสูญเสียสินค้าผัก ทั้งผู้จาหน่ายและธุรกิจบริการด้านอาหาร
จานวน 3 ราย ได้แก่ เทสโก้ โลตัส สานักงานโครงการหลวง กรุงเทพ และ Sizzler
4.1

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการสูญเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานในสินค้าผัก

อัตราการสูญเสียของสินค้าผักในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานอาหาร ได้จากการประมาณค่า
ของสถาบันอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งสวีเดน โดยจะอ้างอิงตามระดับการทิ้งอาหารในแต่ละภูมิภาค
ซึ่งอัตราการสูญเสียในห่วงโซ่อุปทานอาหารแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การผลิตทางการเกษตร
การจัดเก็บหลังเก็บเกี่ยวและการจัดเก็บ การแปรรูปและการบรรจุ การจัดจาหน่าย และการบริโภค
สาหรับการประมาณอัตราการสูญเสียของสินค้าผักของประเทศไทยในแต่ละห่วงโซ่อุปทาน โดยจะ
ทาการศึกษาเฉพาะผักที่ใช้ประกอบสลัดเท่านั้น ได้แก่ หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง ผักกาดหอม มะเขือเทศ
แครอท แตงกวา กระหล่าปลี พริกหยวก กระหล่าดอก ฟักทอง มะเขือม่วง ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน
หน่อไม้ฝรั่ง เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการดังกล่าวข้างต้น
ซึ่งผลจากการศึกษา พบว่า มีอัตราการสูญเสียในการผลิตทางการเกษตรร้อยละ 15 การจัดเก็บหลังเก็บ
เกี่ยวและการจัดเก็บ ร้อยละ 9 การแปรรูปและการบรรจุร้อยละ 25 การจัดจาหน่ายร้อยละ 10 และ
การบริโภคร้อยละ 7 (ตารางที่ 4.1 ปริมาณ สินค้าผักที่ใช้ประกอบสลัดที่สูญเสียตลอดห่วงโซ่การผลิตและที่
สูญเสียในปลายห่วงโซ่อาหาร ปี 2555-2557)
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4.2 การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการลดการสูญเสียสินค้าผัก
ผู้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการลดการสูญเสียสินค้าผัก ทั้ง
ผู้จาหน่ายและธุรกิจบริการด้านอาหาร จานวน 3 ราย ได้แก่ เทสโก้ โลตัส สานักงานโครงการหลวง
กรุงเทพ และ Sizzler สรุปได้ ดังนี้
4.2.1

เทสโก้ โลตัส

คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการ แผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน
เทสโก้ โลตัส ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมการลดการสูญเสียอาหารว่า เทสโก้ โลตัสได้ให้
ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าวมานานกว่า 4 ปีแล้ว โดยเห็นว่าแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเริ่มกระบวนการตั้งแต่การซื้อสินค้าจากเกษตรกรไปจนถึงการจาหน่าย
ให้กับผู้บริโภค ซึ่งกิจกรรมที่ดาเนินการกับเกษตรกรจะเป็นกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว ส่วนผู้บริโภคจะ
เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้เพื่อลดการสูญเสียอาหาร
ลักษณะการดาเนินงานของเทสโก้ โลตัส
ที่ผ่านมาเทสโก้ โลตัสจะรับซื้อผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยจะนาสินค้ามาส่งที่ศูนย์
กระจายสินค้า (Distribution Center: DC) ที่กระจายอยู่ 3 จุดหลักๆ ได้แก่ กรุงเทพฯ บางบัวทอง
นนทบุรี ทาให้ไม่สามารถกาหนดปริมาณและคุณภาพของสินค้าที่แน่นอนได้ มีสินค้าเสียหายและต้องคัดทิ้ง
เป็นจานวนมาก รวมถึงถูกตีกลับประมาณร้อยละ 60-70 ของสินค้าทั้งหมด โดยเฉพาะผักและผลไม้ที่มี
คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ต่อมาเทสโก้ โลตัสเริ่มมีแนวคิดในการลดการสูญเสีย โดยเริ่มจากตัวเกษตรกรเป็น
อันดับแรก มีการปรับเปลี่ยนวิธีการรับซื้อสินค้า ด้วยการรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรงให้มากขึ้น รวมถึง
แนะนาเกี่ยวกับวิธีการลดการสูญเสีย ทั้งช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม วิธีการขนส่ง เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีที่มีปัญหาสินค้าล้นตลาด โดยรับซื้อสินค้าตามฤดูกาล และ
จัดโปรโมชั่นสินค้า
แนวทางการดาเนินงานเพื่อลดความสูญเสียอาหาร
(1) การรับซื้อสินค้าโดยตรงจากเกษตรกร
(Direct Sourcing) โดยเทสโก้ โลตัส
จะเริ่มตั้งแต่การเข้าไปพูดคุยกับเกษตรกรเพื่อปรับทัศนคติในการเพาะปลูก โดยให้คาแนะนากับเกษตรกรว่า
“หยุดปลูกตามใจ แต่ปลูกตามอุปสงค์ตลาด” กล่าวคือ ปลูกในสิ่งที่ลูกค้ากินและในปริมาณที่ลูกค้าซื้อ
ทาให้สามารถกาหนดปริมาณและคุณภาพของสินค้าได้ นอกจากนี้ ยังเข้าไปช่วยวางแผนการผลิตร่วมกับ
เกษตรกร เพื่อให้ผลผลิตออกมาในช่วงที่ตลาดมีความต้องการ ช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ทั้งหมด เช่น
ปลูกผักตามฤดูกาลและเทศกาล (เทศกาลตรุษจีน กินเจ เป็นต้น) อีกทั้ง สนับสนุนความรู้และเทคนิคการ
ปลูกที่ได้มาตรฐาน โดยจะมีทีมนักวิชาการเข้าไปให้ความรู้เรื่องการพ่นยา วิธีการเก็บเกี่ยว และระยะเวลา
เก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ไม่มีสารเคมีตกค้าง ตรงตามความต้องการของลูกค้า
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ตัวอย่างสินค้าที่มีการดาเนินการเพื่อลดความสูญเสีย ได้แก่ กล้วย ที่ผ่านมา
เกษตรกรจะตัดกล้วยตามความเคยชิน ปัญหาที่พบคือ ร้อยละ 30 ของกล้วยไม่สุก หัวปลีโตไม่เต็มที่ มีเชื้อโรค
ทาให้กล้วยเน่า เทสโก้ โลตัส จึงเข้าไปให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการเก็บผลผลิตที่เหมาะสม โดยใช้
สติกเกอร์แปะที่หัวปลี เพื่อระบุวันเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว รวมถึงไม่ควรวางสินค้าไว้กับพื้น
เพื่อป้องกันเชื้อโรค ทาให้อายุของกล้วย (Shelf life) ยาวขึ้น มีโอกาสขายได้มากขึ้น ซึ่งการแก้ปัญหาเหล่านี้
ทาให้ปริมาณกล้วยที่ไม่สุก เหลือเพียงร้อยละ 10 และสามารถลดการเน่าเสียได้ ผักบุ้ง ที่ผ่านมามีวิธีการ
ขนส่งที่ไม่เหมาะสม คือ ใช้วิธีการใส่เข่งรวมกัน ทาให้สินค้าถูกกดทับ เกิดความเสียหาย ร้อยละ 70 ของ
ผักบุ้งที่อยู่ข้างบนขายได้ ร้อยละ 20 ขายลดราคา และร้อยละ 10 โดนทับเสียหาย ต้องคัดทิ้ง ต่อมาบริษัท
พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน) ผู้รวบรวมสินค้าให้เทสโก้ โลตัส จึงเข้าไปแนะนาวิธีการลดการ
สูญเสียระหว่างขนส่ง เช่น ใช้ตะกร้า/ถาด หรือภาชนะขนส่งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันสินค้าทับกัน ตลอดจน
จัดหาอุปกรณ์/ภาชนะในการขนส่งให้ จึงสามารถขายผักบุ้งได้หมด
ข้อดีของการรับซื้อสินค้าโดยตรงจากเกษตรกรมีหลายประการ ได้แก่ (1) เป็นช่องทาง
จาหน่ายสินค้าที่มั่นคงให้กับเกษตรกร ด้วยการวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้า ทาให้เกษตรกรสามารถ
วางแผนการเพาะปลูกและบริหารต้นทุนได้ (2) ช่วยให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม
(Small and Medium Enterprises: SMEs) ทาให้สินค้าหน้าฟาร์ม เช่น กล้วย มะเขือเทศ ถูกปฏิเสธ
น้อยลง (3) เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เนื่องจากสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าได้
และ (4) ไม่ต้องประสบปัญหาการสูญเสียผลิตผลจากสินค้าล้นตลาด ทาให้สามารถลดการทิ้งอาหารได้มาก
ปัจจุบัน เทสโก้ โลตัสมีการทา Direct Sourcing ครอบคลุมกว่าร้อยละ 95 ของสินค้าเกษตรที่เทสโก้ โลตัส
รับมาจาหน่าย และคาดว่าจะเป็นครบร้อยละ 100 ในปี 2015 นี้
(2) การทาความตกลงกับคู่ค้า เทสโก้ โลตัส จะซื้อสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง ได้แก่
บริษัทพรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน) และบริษัท วัน บานาน่า จากัด และเกษตรกร เป็นต้น
ซึ่งจะทาหน้าที่เป็นผู้รวบรวมสินค้า ( Collector) รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพ คัดทิ้ง บรรจุ (Packing) และ
กระจายสินค้า ( Distribution) ให้กับเทสโก้ โลตัส ยกตัวอย่างเช่น บริษัทพรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จากัด
(มหาชน) จะเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารคลังสินค้า นอกจากจะช่วยเรื่องการขนส่งแล้ว ก็จะเข้ามา
ช่วยเหลือดูแลการเก็บผลผลิตที่ช่วยลดการสูญเสีย ตลอดจนแนะนาเกษตรกรเกี่ยวกับวิธีเพาะปลูกโดยไม่ใช้
ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง อีกทั้งยังมีระบบตรวจสอบสินค้าตามมาตรฐานเดียวกับเทสโก้ โลตัส จากการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา จะช่วยลดการเน่าเสีย ทาให้เพิ่มอายุสินค้า (Shelf life) จาก 3 วันเป็น 5 วัน ทั้งนี้
นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส ยังสนับสนุนให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการรายย่อย คือนอกจากจะผลิตสินค้าแล้ว
ยังทาหน้าที่เป็นผู้รวบรวมและขนส่งสินค้าให้กับเทสโก้ โลตัสด้วย
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(3) การจัดโปรโมชั่นสินค้า เทสโก้ โลตัส มีกลยุทธ์ในการลดการสูญเสียด้วยการใช้
วิธีจัดโปรโมชั่นตามปริมาณสินค้า เพื่อไม่ให้มีสินค้าเหลือ โดยสินค้าใดที่มีปริมาณมากและใกล้หมดอายุ
ก็จะเร่งทาการตลาดด้วยการจัดโปรโมชั่น เพื่อให้ขายได้เยอะที่สุดและเหลือน้อยที่สุด หากยังมีสินค้าเหลือ
ก็จัดโปรโมชั่นลดล้างสต๊อก สาหรับสินค้าที่รูปลักษณ์ไม่สวยงาม/ไม่ได้มาตรฐาน ก็จะนามาบรรจุใหม่
(Re-packaging) และลดราคา รวมทั้งติดฉลากอธิบายผู้ซื้อว่า สินค้าที่รูปลักษณ์ไม่สวยงามนั้น รสชาติและ
คุณภาพยังเหมือนเดิม สามารถรับประทานได้ตามปกติ ตัวอย่างเช่น การนาข้าวที่ถุงแตก ซึ่งจะทาให้มีมอด
และเสียเร็ว มาบรรจุใส่ถุงพิเศษและขายในราคาพิเศษ
(4) การบริจาค โดยนาสินค้าคุณภาพดีที่บรรจุภัณฑ์เสียหายจากการขนส่ง มีลักษณะ
ไม่สมบูรณ์ หรือสินค้าใกล้หมดอายุ เช่น ข้าว (ถุงแตก/รั่ว) ไข่ไก่ (ที่มีสภาพดีจากแพ็คไข่ที่แตกหัก) แยม
น้าพริกเผา ซอส น้าปลา ที่จะหมดอายุภายใน 2 เดือน บริจาคให้กับมูลนิธิกระจกเงา สาหรับโครงการรถ
หมูแดง รวมทั้ง ยังมีการบริจาคไข่ให้กับโรงเรียนใกล้สาขา ทั้งนี้ จะมีฝ่ายควบคุมคุณภาพ
(Quality
Control) ของเทสโก้ โลตัส และของมูลนิธิกระจกเงา ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนนาออกบริจาคด้วย
(5) การบริหารห่วงโซ่อุปทานในองค์กร เทสโก้ โลตัส จะให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยจะมีแผนกควบคุม
คุณภาพ และแผนกตรวจสอบสินค้าในทุกๆ Distribution Center (DC) รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์การอาหาร ( Food science) ทาหน้าที่จัดหาสินค้าใหม่ และกากับดูแลคุณภาพของสินค้า
ตลอดจนทีมงานที่เข้าไปให้การอบรมความรู้แก่เกษตรกรด้านการเพาะปลูก
การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ สินค้าร้อยละ 99 ของเทสโก้ โลตัส
จะมี QR Code ที่สามารถตรวจดูเส้นทางการผลิตได้ เช่น ใครเป็นคนผลิต เริ่มเก็บเกี่ยววันไหน เป็นการ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมากขึ้น
ผลสาเร็จจากการดาเนินงานเพื่อลดการสูญเสียของเทสโก้ โลตัส
จากการดาเนินงานร่วมกับเกษตรกรและคู่ค้าเพื่อลดการสูญเสีย ทาให้เกษตรกรหันมา
ปลูกตามอุปสงค์ของตลาดมากขึ้น ทั้งนี้ การรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง ทาให้เกษตรกรสามารถวาง
แผนการเพาะปลูกได้ดี ช่วยลดปัญหาพืชผลล้นตลาดจนกลายเป็นขยะอาหาร อีกทั้ง ยังทาให้คู่ค้าจัดส่งผัก
และผลไม้สดมายังโรงบรรจุหีบห่อได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดของเสียจากสินค้าด้อยคุณภาพ ปัจจุบัน สินค้า
หน้าฟาร์มถูกปฏิเสธน้อยลง อายุสินค้า S( helf life) เพิ่มขึ้น โดยสามารถลดการสูญเสียจากร้อยละ 17 เป็น
ร้อยละ 10 ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นเป็น 10 ตันต่อปี) ทาให้ปัจจุบันมีปริมาณการสูญเสีย
เพียงร้อยละ 1 ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เท่านั้น นอกจากนี้ ทั้งยังสามารถตรวจสอบเวลาเก็บ
เกี่ยว และแหล่งผลิตได้อย่างแม่นยา
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แผนผังกระบวนการดาเนินงานของเทสโก้ โลตัส

ที่มา: เทสโก้ โลตัส
4.2.2 สานักงานโครงการหลวง กรุงเทพฯ
นายวิชชวัทธิ์ จิราวณิชวัฒน์ เจ้าหน้าที่งานคัดบรรจุกรุงเทพ สานักงานโครงการหลวง
กรุงเทพฯ ให้ข้อมูลว่า โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเกษตรกรบนดอยในการ
ปลูกพืชผักเมืองหนาว ได้แก่ ผักห่อหัว (ได้แก่ ผักกาด กระหล่า ผักกาดขาวปลี ผักกาดหางหงษ์ ) ผักใบ
(ได้แก่ โป่ยเล้ง คะน้า ยอดฟักแม้ว ผักกาดฮ่องเต้ ) ซึ่งผัก ที่ผลิตมากที่สุด ได้แก่ ผักกาดแก้ว (ร้อยละ 50)
ผักสลัด red oak มะเขือเชอรี่แดง ปัจจุบันมีศูนย์การผลิตจานวน 38 ศูนย์ โดยศูนย์ใหญ่อยู่ที่แม่เหี่ยะ
ลักษณะการดาเนินงานของโครงการหลวง กรุงเทพฯ
โครงการหลวง กรุงเทพฯ ทาหน้าที่เป็นกึ่งโรงบรรจุสินค้า
(Packing House) กึ่ง
ศูนย์กลางการกระจายสินค้า (Distribution Center) ที่รับสินค้ามาจากศูนย์ผลิตโครงการหลวง 38 ศูนย์
ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีฝ่ายคัดแยกสินค้าและบรรจุหีบห่อ รวมทั้ง ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
(Quality
Center) ก่อนจัดส่งให้ร้านค้าของโครงการและร้านค้าที่สนใจ โดยคู่ค้าหลัก ได้แก่ ซุปเปอร์มาเก็ต พ่อค้า
ที่รับไปขายส่ง ฟู๊ดแลนด์ สนามบินสุวรรณภูมิ ท็อปซุปเปอร์มาเก็ต เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จะมีบางกรณี
ที่ศูนย์ผลิตโครงการหลวงจะส่งสินค้าถึงลูกค้าโดยตรง โดยไม่ผ่านฝ่ายคัดแยกสินค้า กรุงเทพฯ เพื่อลดความ
ซ้าซ้อน ลดขั้นตอน เช่น สินค้าที่ส่งไปยัง Sizzler
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สาหรับขั้นตอนในกระบวนคัดแยก โครงการหลวง กรุงเทพฯ จะเก็บสินค้าไว้ห้องเย็น
ไม่เกิน 3 วัน และด้วยระเบียบของโครงการฯ สินค้าที่เหลือหรือส่งคืนต้องกาจัดทิ้ง เนื่องจากมีพื้นที่ห้องเย็น
ในการเก็บจากัด ต้องสร้างพื้นที่ให้กับสินค้าชุดใหม่ รวมทั้งระเบียบปฏิบัติของโครงการฯ ที่ห้ามมิให้นา
สินค้าที่ออกจากห้องเย็นแล้วกลับเข้ามาในห้องเย็นอีก เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า ทั้งนี้ ได้ประมาณการว่า
ร้อยละ 20-30 ของสินค้าในห้องเย็นจะถูกกาจัดทิ้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงเวลา เช่นฤดูหนาว จะมีผลผลิตเข้ามา
เป็นจานวนมาก แต่ห้องเย็นมีจากัด จึงต้องนาผักใหม่มาเก็บแทนที่ผักเก่า ทาให้ต้องทิ้งผักประมาณ 7-8 ตัน
ต่อวัน ขณะที่ฤดูร้อนจะทิ้งผักประมาณ 1 ตันต่อวัน
ที่ผ่านมาโครงการหลวง กรุงเทพฯ จะมีการคัดทิ้งสินค้าประมาณร้อยละ 10-30 โดย
สาเหตุสาคัญของการสูญเสียขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ (1) ชนิดของผักและแนวทางการปฏิบัติ
ของแต่ละศูนย์ผลิต ในบางครั้งผักชนิดเดียวกัน บรรจุในรถคันเดียวกัน แต่มาจากต่างศูนย์ผลิต ก็เกิดการ
สูญเสียในระดับที่ต่างกัน กล่าวได้ว่า สาเหตุของการสูญเสียส่วนหนึ่งมาจากศูนย์ผลิตต้นทาง ซึ่งเป็นสิ่งที่
ควบคุมได้ยาก (2) แนวปฏิบัติของโครงการหลวงฯ เช่น การห้ามมิให้นาสินค้าที่ออกจากห้องเย็นแล้วกลับ
เข้ามาในห้องเย็นอีก และการกาจัดสินค้าที่เหลือหรือส่งคืน อีกทั้งทางโครงการฯ ยังไม่เห็นความสาคัญของ
การลดการสูญเสียมากนัก เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการคือเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร จึงเน้นแต่
การส่งเสริมการปลูกเท่านั้น (3) ต้นทุนในการคัดสินค้าทิ้งสินค้า ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณของโครงการ
เนื่องจากกระบวนการต่างๆ ต้องใช้ต้นทุน รวมทั้งการจ้างรถขยะเพื่อมาขนสินค้าที่ต้องทิ้งไป ทั้งนี้ โครงการ
หลวงฯ เคยทาโครงการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อหาทางใช้ประโยชน์จากของที่เหลือทิ้ง เช่น การทาปุ๋ย
ชีวภาพกับกรมพัฒนาที่ดิน แต่เนื่องจากต้องใช้ต้นทุนมาก ตลอดจนไม่มีช่องทางตลาด จึงยุติโครงการลง
และ (4) ทัศนคติของผู้บริโภคก็เป็นปัจจัยสาคัญต่อการสูญเสียเช่นกัน เช่น สตอร์เบอร์รี่ที่มีสีขาวปนมา
ผู้บริโภคจะไม่ซื้อ เพราะคิดว่ายังไม่สุก ซึ่งจริงๆ มันสุกทานได้ เพียงแต่อาจจะมีบางส่วนของผลที่ไม่โดนแดด
ทาให้เป็นสีขาว หรือผักกาดแก้วที่ขั้วหรือใบมีสีแดง ผู้บริโภคจะไม่ซื้อเช่นกัน ในทางกลับกัน ผักกุ้ยช่าย
สีขาวซึ่งเกิดจากไม่โดนแดด แต่กลับมีคนซื้อจานวนมาก ซึ่งชี้ให้เห็นทัศนคติที่ผิดเพี้ยนไปของผู้บริโภค
แนวทางการดาเนินงานเพื่อลดความสูญเสีย
(1) ปรับปรุงวิธีการบรรจุสินค้า (Packing) เดิมโครงการหลวง กรุงเทพฯ จะใช้
วิธีการบรรจุสินค้ามาจากศูนย์ผลิตที่เชียงใหม่เพื่อพร้อมขายเลย ซึ่งใช้ระยะเวลาในการขนส่งประมาณ 8-10
ชั่วโมง ทาให้มีสินค้าที่ต้องคัดทิ้งเป็นจานวนมาก เนื่องจากเกิดการสูญเสียระหว่างขนส่ง เช่น ได้รับแรง
กระแทกตอนรถวิ่ง หรือตอนถ่ายสินค้าขึ้นลงรถ เป็นต้น ต่อมาโครงการหลวง กรุงเทพฯ จึงรับสินค้ามา
บรรจุหีบห่อเอง ซึ่งช่วยลดสินค้าที่เสียได้
(2) ปรับปรุงวิธีการชนส่ง/เปลี่ยนภาชนะบรรจุสินค้าที่เหมาะสมกว่า สินค้าที่มีการ
สูญเสียมาก คือสลัดแก้ว (ร้อยละ 50) กะหล่าปลี ผักกาดขาวปลี และมะเขือเทศเชอรี่แดง เป็นต้น ซึ่งส่วน
ใหญ่เกิดจากสินค้ากดทับ นอกจากนี้ การควบคุมอุณหภูมิในการขนส่งก็เป็นปัจจัยสาคัญของการลดการ
สูญเสียเช่นกัน ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดต้องการอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น เดิมจะบรรจุบล็อกคอลี่ใน
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ถุงพลาสติก และแพ็คใส่ลังโฟม โป๊ะด้วยน้าแข็ง ปัญหาที่พบคือ ขั้วเหลือง ดอกเหลือง จึงเริ่มเปลี่ยนวิธีการ
ขนส่ง โดยใช้วิธีนาขวดบรรจุน้าไปแช่แข็ง และวางในกล่องโฟมที่ใช้บรรจุสินค้า ไม่ให้สัมผัสตัวผักโดยตรง
ซึ่งช่วยรักษาบล็อกโคลี่ได้ดีกว่าห้องเย็น ถือว่าเป็นวิธีการแบบพื้นบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง นอกจากนี้ การลดความหนาแน่นของสินค้าในตะกร้า/กล่อง ก็จะช่วยลดการสูญเสีย
ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ทาให้ต้นทุนสูงขึ้นด้วยเช่นกัน (เช่น จากที่เคยขนสินค้าได้ 2 ตัน ก็จะเหลือ 1 ตัน)
ทางโครงการหลวง กรุงเทพฯ จึงใช้วิธีการเพิ่มสินค้าประเภทอื่นเข้าไปแทนเพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง
(3) บริหารจัดการสินค้าที่เสีย/คัดทิ้ง สาหรับของผักที่มีตาหนิแต่ยังสามารถ
รับประทานได้ ก็จานาไปตัดแต่ง ตัดกาบใบในส่วนที่เสีย และบรรจุขายใหม่ในราคาที่ถูกลง เนื่องจาก
น้าหนักลดลง
(4) ประสานกับคู่ค้า เช่น เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี เพื่อจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
เพื่อให้มีสินค้าเหลือน้อยที่สุด
(5) บริจาค ให้เด็กกาพร้า สวนสัตว์ดุสิต และนิสิตเกษตรที่ออกค่าย สาหรับสินค้าที่
บริจาคให้สวนสัตว์นั้น จะบริจาคเป็นรายปี โดยสวนสัตว์ฯ จะมารับสินค้าเองทุกอาทิตย์ ๆ ละ 3 วัน
อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของโครงการ จะมีมาตรการให้เจาะหรือฉีกถุงบรรจุผลิตภัณฑ์ก่อนนาไป
บริจาค
4.2.3 ซิซซ์เล่อร์ (Sizzler)
คุณนวลหง ไตรยุทธ ผู้จัดการเขต ให้ข้อมูลว่า Sizzler มีร้านสาขาในกรุงเทพฯ จานวน
16 สาขา ผักสาคัญที่ใช้มากในกิจการ เช่น ผักโขม แตงกวา หอมใหญ่ หอมแดง แครอท ฟักทองไทย
ฟักทองญี่ปุ่น กระหล่าปลี เป็นต้น สาหรับแหล่งที่มาของผักที่ใช้ในกิจการ ได้แก่ ตลาดไท (ร้อยละ 60)
โครงการหลวง (ร้อยละ 20) และที่เหลือมาจากแหล่งอื่นๆ
ลักษณะการดาเนินงานของ Sizzler
Sizzler จะรับซื้อสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง (Supplier) ซึ่งจะทาหน้าที่ในการจัดหาและ
กระจายสินค้าให้ ทั้งนี้ ผักส่วนใหญ่จะได้รับการตัดแต่ง หั่น และคัดคุณภาพจาก Supplier มาแล้ว ซึ่งทาง
Sizzler จะมีเอกสารระบุคุณสมบัติของผักที่ต้องการ ถ้าพบว่าผักไม่ได้คุณสมบัติหรือเน่าเสีย ก็จะส่งสินค้า
กลับคืนให้ Supplier โดยไม่ให้ตกค้างอยู่ในร้าน เนื่องรักษาภาพลักษณ์ของกิจการ
แนวทางการดาเนินงานเพื่อลดความสูญเสียอาหาร
(1) ใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบให้ได้มากที่สุดและให้เหลือทิ้งน้อยที่สุด โดยใช้เทคนิค
การหั่นวัตถุดิบให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด เหลือทิ้งเฉพาะส่วนที่กินไม่ได้หรือไม่นิยมรับประทาน ยกตัวอย่างเช่น
พริกใหญ่แดง จะหั่นเป็น 2 ลักษณะ คือหั่นลูกเต๋าและหั่นแว่น เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากส่วนที่กินได้ทั้งหมด
แต่ในบางสินค้า เช่น ต้นหอม ลูกค้านิยมทานแต่ส่วนที่เป็นสีเขียว จึงจาเป็นต้องหั่นส่วนปลายและส่วนต้นทิ้ง
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และด้วยระบบของทางร้านที่ไม่สามารถให้พนักงานนาเอาไปทาอย่างอื่นได้ จาเป็นต้องทิ้งทั้งหมด
และ
ในกรณีที่มีสินค้าไม่ได้คุณภาพ (เช่น ลักษณะไม่เป็นไปตามที่กาหนด บิดเบี้ยว หรือไม่ได้ขนาด) ปะปนมาใน
จานวนเล็กน้อย ก็จะนาไปทาอาหารอย่างอื่นที่ไม่ต้องอาศัยภาพลักษณ์ เช่น หั่นผสมในซุป
(2) นาระบบการเก็บรักษาสินค้าแบบโกดังรวม หรือ Distribution Center (DC)
มาใช้ โดย Sizzler เริ่มมีการนาระบบ DC มาใช้ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2558 เริ่มจาก Supplier จะนา
สินค้ามาส่งที่ DC ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ คัดกรอง และ Process ในขั้นแรก หลังจากนั้น
จะกระจายสินค้ามาที่ร้านสาขา นอกจากนี้ ทาง Sizzler ยังมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี ทาให้ปัญหา
การสูญเสียจากการขนส่งและบรรจุภัณฑ์มีน้อย
(3) วางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า ซึ่งแต่ละสาขาจะมีการประเมินและคาดการณ์
จานวนลูกค้าในแต่ละวัน ประกอบกับการเช็คสต็อกสินค้าทุกวัน โดยจะสั่งสินค้าให้เพียงพอกับจานวนลูกค้า
ที่คาดการณ์เอาไว้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว จะทาให้มีปริมาณสินค้าเหลือน้อยที่สุด สาหรับสินค้าที่เหลือ
ทางร้านจะนาออกจาหน่ายในวันถัดไป โดยใช้ระบบการจัดการสินค้าแบบ first in first out และมีการใช้
สติ๊กเกอร์ระบุวันหมดอายุ เพื่อรักษาคุณภาพสินค้า
ผลสาเร็จจากการดาเนินงานเพื่อลดการสูญเสียของ Sizzler
ลักษณะการดาเนินกิจการของ Sizzler ที่สั่งซื้อสินค้าผ่าน Supplier ซึ่งทาหน้าที่
คัดคุณภาพสินค้าในเบื้องต้น ประกอบกับลักษณะของสินค้าที่เลือกใช้ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ได้รับการตัด
แต่งมาแล้ว ไม่ใช่วัตถุดิบ ทาให้มีสินค้าที่ส่งกลับคืนจานวนไม่เกินร้อยละ 10 ของสินค้าผักทั้งหมด
ซึ่งการดาเนินการในลักษณะนี้ ทาให้ประหยัดต้นทุนในการจ้างพนักงานเพิ่ม ลดขั้นตอนการทางาน อีกทั้ง
สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าได้ และมีของเหลือทิ้งในปริมาณร้อยละ 3-5 เท่านั้น นอกจากนี้ อาหารเหลือ
ทิ้งจากลูกค้าก็มีจานวนไม่มากเช่นกัน เนื่องจากไม่ได้จากัดเวลาในการรับประทาน ลูกค้าจึงมีเวลาในการ
รับประทานอาหาร จึงเหลือปริมาณอาหารทิ้งไม่มากเหมือนร้านค้าประเภทบุฟเฟต์ทั่วไป
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บทที่ 5
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อสรุป
วิกฤติขยะอาหารเป็นปัญหาระดับโลกที่จาเป็นต้องเร่งแก้ไข จากข้อมูลขององค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่า ในปี 2553 อาหารที่ผลิตในโลกกลายเป็นขยะอาหาร 1 ใน 3 หรือ
คิดเป็นน้าหนัก 1.3 ล้านตันต่อปี ขณะที่มีประชากรทั่วโลกต้องเผชิญกับความอดอยากหิวโหยมากถึง 870
ล้านคน นอกจากนี้ FAO ยังกล่าวถึงจาเป็นต้องที่ต้องเพิ่มการผลิตอาหารให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 60 เพื่อ
รองรับจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นถึง 9 ,000 ล้านคนในปี 2593 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาวะขาดแคลน
อาหารอย่างรุนแรง ทาให้เกิดความอดอยากหิวโหยทั่วโลก ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า อาหารเหลือทิ้ง
ไม่ได้กระทบต่อความมั่นคงทางอาหารเท่านั้น แต่ยังส่งกระทบทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมด้วย
อีกทั้งการสูญเสียและทิ้งอาหารยังเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมธรรมชาติที่ใช้เพาะปลูกอาหารโดย
ไม่จาเป็น
ขยะอาหารเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ช่วงการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว ขนส่ง จนถึง
ร้านค้า และถึงมือผู้บริโภค สาหรับประเทศกาลังพัฒนา ที่มาของขยะอาหารมักเกิดขึ้นในขั้นตอนระหว่าง
ทางจากผู้ผลิตมาถึงผู้บริโภค ตั้งแต่การเก็บเกี่ยว ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง ไปจนถึงการ
จัดเก็บที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว วัฒนธรรมการบริโภคมักส่งผลให้อาหารถูกทิ้งไป
ในขั้นตอนการค้าปลีก เนื่องจากการปฏิเสธผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่ได้ขนาดหรือรูปร่างตามมาตรฐาน
ที่ตั้งไว้ ปัจจุบันประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนา รวมถึงองค์การระหว่างประเทศทั่วโลกต่างให้
ความสนใจกับการลดการสูญเสียและการทิ้งขว้างอาหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทา
ความอดอยากหิวโหย และส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงอาหาร
ผลจากการศึกษา อัตราการสูญเสียของสินค้าผักของประเทศไทยในแต่ละห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่
หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง ผักกาดหอม มะเขือเทศ แครอท แตงกวา กระหล่าปลี พริกหยวก กระหล่าดอก
ฟักทอง มะเขือม่วง ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน หน่อไม้ฝรั่ง พบว่า มีอัตราการสูญเสียในการผลิตทาง
การเกษตรร้อยละ 15 การจัดเก็บหลังเก็บเกี่ยวและการจัดเก็บร้อยละ 9 การแปรรูปและการบรรจุร้อยละ 25
การจัดจาหน่ายร้อยละ 10 และการบริโภคร้อยละ 7
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการลดการสูญเสียสินค้าผักจานวน 3 ราย ได้แก่
เทสโก้ โลตัส สานักงานโครงการหลวง กรุงเทพ และ Sizzler พบว่า แนวทางการลดการสูญเสียและ
ทิ้งขว้างอาหาร จะต้องมีการดาเนินการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า และ
ต้องดาเนินการในลักษณะของการบูรณาการ จึงจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ กล่าวคือ เกษตรกรต้อง
ผลิตสินค้าโดยคานึงถึงความต้องการของตลาด เพื่อป้องกันสินค้าล้นตลาด ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้
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มาตรฐาน ตลอดจนให้ความสาคัญกับขั้นตอนการเก็บเกี่ยว / สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับ
การค้าปลีกและผู้บริโภคถึงผลกระทบจากอาหารจานวนมากถูกทิ้ง เนื่องจากขนาด สีสัน หรือรูปลักษณ์
ภายนอกไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงระเบียบกฎเกณฑ์ของกิจการที่คานึงถึงคุณภาพมาตรฐาน แต่อาจทาให้
มีการทิ้งอาหารโดยไม่เกิดประโยชน์ (อาหารที่ยังสามารถบริโภคได้) รวมถึงการหาแนวทางในการใช้
ประโยชน์จากอาหารที่ถูกทิ้ง ก็จะช่วยลดปริมาณอาหารที่กลายเป็นขยะ อาทิ การบริจาค การทาโปรโมชั่น
ลดราคาสินค้า
ปัจจุบันประเทศไทย มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเริ่มให้ความสาคัญกับการลด
การสูญเสียและทิ้งขว้างอาหาร สาหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการบรรจุแนวทางการดาเนินงาน
ไว้ในแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) /
กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2556-2559) รวมถึงการ
ดาเนินโครงการ Save Food Network (SFNET) ร่วมกับ FAO / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ผลักดันให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ
สาหรับในส่วนของภาคเอกชน ได้แก่ เทสโก้ โลตัส ได้มี อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชนดังกล่าว ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการสูญเสียและการทิ้งขว้างอาหารได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
เห็นได้จากปริมาณขยะในประเทศไทยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขาดการบูรณาการ
ต่างคนต่างทา นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการสูญเสียอาหารและทิ้งอาหารในเชิงลึกมากนัก ทาให้
ไม่สามารถรู้สาเหตุของการสูญเสียและแก้ปัญหาได้ตรงจุด
5.2 ปัญหา
5.2.1 ปัจจุบันข้อมูล ปริมาณการสูญเสียและการทิ้งอาหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของประเทศ
ไทยยังมีไม่มากนัก เนื่องจากประเทศไทยยังไม่ให้ความสาคัญกับปัญหาดังกล่าวเท่าที่ควร เห็นได้จาก
นโยบายการเกษตรของประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงอาหารจะให้ความสาคัญกับด้านอุปทาน
มากกว่าอุปสงค์ คือเน้นที่การเพิ่มผลผลิตเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ทาให้ไม่มีข้อมูลเพื่อใช้ในการกาหนดนโยบาย
หรือมาตรการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน
5.2.3 นิยามของการสูญเสียและทิ้งขว้างอาหารในแต่ละองค์กร/ประเทศยังมีความแตกต่างกัน
เช่น FAO จะวัดปริมาณการสูญเสียหรือถูกทิ้งเฉพาะส่วนที่บริโภคได้เท่านั้น ดังนั้น อาหารที่ผลิตเพื่อการ
บริโภคของมนุษย์ แต่ไม่มีการนามาบริโภค FAO จะถือเป็นอาหารที่สูญเสียหรือถูกทิ้ง เช่น อาหารสัตว์
ในขณะที่หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย มีการนาอาหารมนุษย์ที่ในส่วนที่ไม่บริโภคมาเป็นอาหารสัตว์
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละประเทศ ดังนั้น ทาให้ไม่สามารถกาหนดตัวชี้วัดในการหา
ปริมาณการสูญเสียและการทิ้งขว้างอาหารที่เป็นมาตรฐานสากลได้
5.3 ข้อเสนอแนะ
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การแก้ปัญหาวิกฤตการสูญเสียและทิ้งขว้างอาหาร เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดการสูญเสีย
ทรัพยากร และเพิ่มอาหารให้ผู้อดอยากหิวโหย จาเป็นต้องมีการบูรณาจากการทุกภาคส่วน ดังนี้
5.3.1 ภาครัฐ : ปัญหาการสูญเสียและทิ้งขว้างอาหาร ควรได้รับการแก้ไขตั้งแต่ต้นน้าการผลิต
คือ ตัวเกษตรกร ซึ่ง ทิศทางแนวโน้มการสูญเสีย อาหารมี เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการใช้เมล็ดพันธุ์ปลูก
มากเกินความจาเป็น การจัดการต้นทาง ทั้งหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุ และ การขนส่ง เป็นต้น ทั้งนี้
ควรเริ่มจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งนอกจากจะ ช่วยลดปริมาณการสูญเสียแล้ว
ยัง สามารถช่วยลดต้นทุนอาหารที่จะมาสู่มือผู้บริโภคได้ รวมถึงจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงอาหารด้วย ดังนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสูญเสียและการทิ้งอาหารในสินค้าเกษตรสาคัญของ
ไทยตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนแนวทางการดาเนินงานของประเทศต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
กาหนดนโยบายหรือแนวทางในการดาเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทย
5.2.2 ภาคเอกชน: ควรเพิ่มบทบาทในการลดการสูญเสียและทิ้งขว้างอาหาร โดยเฉพาะผู้ค้าปลีก
เนื่องจากเป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ทั้งนี้ การวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า รวมถึงการทา
ความเข้าใจกับเกษตรกรถึงคุณภาพมาตรฐานสินค้า ตลอดจนความต้องการของตลาด ก็จะช่วยลด
การสูญเสียอาหารได้ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ การสร้างการรับรู้และทัศนคติที่ดีให้กับผู้บริโภค อาทิ รูปลักษณ์
ของสินค้า การจัดทาโปรโมชั่นลดราคาสินค้าที่รูปลักษณ์ไม่สวยงาม ก็จะสามารถลดการทิ้งขว้างอาหารได้
เช่นกัน
5.2.3 ผู้บริโภค : สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างการรับรู้ ตระหนักถึงปัญหาและ
ผลกระทบจากการสูญเสียและทิ้งอาหาร รวมถึงการสร้างจิตสานึกเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ตลอดจนความร่วมมือในการลดขยะ
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ตารางที่ 4.1 ปริมาณสินค้าผักที่ใช้ประกอบสลัดที่สูญเสียตลอดห่วงโซการผลิตและที่สูญเสียในปลายห่วงโซ่อาหาร ปี 2555-2556
รายการ

ผลผลิต
(ตัน)

ระหว่าง
การผลิต

54,300
139,160
29,620
120,360
625
163,177
232,549
7,446
กระหล่าดอก
21,334
ฟักทอง
98,095
มะเขือม่วง
2,575
ข้าวโพดฝักอ่อน 276,874
ข้าวโพดหวาน 420,862
หน่อไม้ฝรั่ง 23,094
1,590,071
รวม

8,145
20,874
4,443
18,054
94
24,477
34,882
1,117
3,200
14,714
386
41,531
63,129
3,464
238,511

หอมหัวใหญ่
มันฝรั่ง
ผักการหอม
มะเขือเทศ
แครอท
แตงกวา
กระหล่าปลี
พริกหยวก

ปริมาณการสูญเสียปี 2555
หลัง
ระหว่าง
การเก็บ แปรรูป
เกี่ยว
4,887
13,575
12,524
34,790
2,666
7,405
10,832
30,090
56
156
14,686
40,794
20,929
58,137
670
1,862
1,920
5,334
8,829
24,524
232
644
24,919
69,219
37,878 105,216
2,078
5,774
143,106 397,518

ระหว่าง
ขนส่ง
5,430
13,916
2,962
12,036
63
16,318
23,255
745
2,133
9,810
258
27,687
42,086
2,309
159,007

ในขั้น
การ
บริโภค
3,801
9,741
2,073
8,425
44
11,422
16,278
521
1,493
6,867
180
19,381
29,460
1,617
111,305

ผลผลิต
(ตัน)

ระหว่าง
การผลิต

39,909
105,160
29,810
104,146
715
169,170
242,817
9,317
19,162
78,698
21,552
273,005
400,091
25,294

5,986
15,774
4,472
15,622
107
25,376
36,423
1,398
2,874
11,805
3,233
40,951
60,014
3,794
227,827

1,518,846

ปริมาณการสูญเสียปี 2556
หลัง
ระหว่าง
การเก็บ แปรรูป
เกี่ยว
3,592
9,977
9,464
26,290
2,683
7,453
9,373
26,037
64
179
15,225
42,293
21,854
60,704
839
2,329
1,725
4,791
7,083
19,675
1,940
5,388
24,570
68,251
36,008 100,023
2,276
6,324
136,696 379,712

ระหว่าง
ขนส่ง
3,991
10,516
2,981
10,415
72
16,917
24,282
932
1,916
7,870
2,155
27,301
40,009
2,529
151,885

ในขั้น
การ
บริโภค
2,794
7,361
2,087
7,290
50
11,842
16,997
652
1,341
5,509
1,509
19,110
28,006
1,771
106,319

ผลผลิต
(ตัน)

ระหว่าง
การผลิต

37,756
98,464
30,220
105,600
220
174,840
248,440
6,436
18,825
98,134
1,417
285,097
414,467
20,219

5,663
14,770
4,533
15,840
33
26,226
37,266
965
2,824
14,720
213
42,764
62,170
3,033
231,020

1,540,134

ปริมาณการสูญเสียปี 2557
หลัง
ระหว่าง
การเก็บ แปรรูป
เกี่ยว
3,398
9,439
8,862
24,616
2,720
7,555
9,504
26,400
20
55
15,736
43,710
22,360
62,110
579
1,609
1,694
4,706
8,832
24,534
128
354
25,659
71,274
37,302 103,617
1,820
5,055
138,612 385,034

ระหว่าง
ขนส่ง
3,776
9,846
3,022
10,560
22
17,484
24,844
644
1,883
9,813
142
28,510
41,447
2,022
154,013

ในขั้น
การ
บริโภค
2,643
6,892
2,115
7,392
15
12,239
17,391
451
1,318
6,869
99
19,957
29,013
1,415
107,809

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญของปัญหา
ในช่วง 35ปีข้างหน้า ความต้องการอาหารของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งเป็นผลมา
จากการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรและการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
โดยองค์การสหประชาชาติ
1
(United Nation: UN) ได้รายงานว่า ในปี 2593 จานวนประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 เป็น 9 ,408
ล้านคน จากปัจจุบัน7 ,256 ล้านคน ขณะที่ปัจจุบันทั่วโลกสามารถผลิตอาหารได้เพียงพอสาหรับเลี้ยง
ประชากร 7,000 ล้านคน ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่า หากประชากรโลกมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้
และการขยายตัวด้านอาหารไม่สามารถขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้ ความไม่มั่นคงทางอาหาร (
food
insecurity) จะเกิดขึ้นอย่างมากมายและรุนแรงมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีฐานะยากจนในแถบทวีปแอฟริกา เป็นต้น ทั้งนี้ องค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) ระบุว่าจะต้องเพิ่มการผลิตอาหารให้ได้
อย่างน้อยร้อยละ 60 ในช่วงกลางศตวรรษนี้ มิฉะนั้นจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง
ทาให้เกิดความอดอยากหิวโหยทั่วโลกซึ่ง เป็นสัญญาณเตือนภัยที่สาคัญสาหรับโลกในการรับมือกับสภาวะ
การขาดแคลนอาหารที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น ความไม่สอดคล้องด้านอุปสงค์และอุปทาน ทาให้
เกิดปัญหาความมั่นคงอาหารกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกในอนาคต ซึ่งปัจจัยเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านอาหารมี
หลายประการ อาทิ ปัญหาการเข้าถึงอาหาร ( Accessibility) เนื่องจากปัญหาความยากจนการขาดแคลน
ที่ดินทากิน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากอาหาร ( Utilization) ทั้งจากปัญหาความปลอดภัยด้านอาหาร
(Food safety) และการสูญเสียของอาหาร (Food waste)
ปัจจุบันทั่วโลกมีปริมาณอาหารทีส่ ูญเสียและทิ้งขว้างอาหาร 1,300 ล้านตันต่อปี ในขณะที่ทุกๆ วัน
ประชากรโลก 1 ใน 8 กาลังอดอยาก และ 1 ใน 4 ของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปีมีภาวะขาดสารอาหาร ดังนั้น
หากโลกสามารถลดการสูญเสียหรือทิ้งขว้างอาหารได้เพียง 1 ใน 4 ของปัจจุบัน จะทาให้มีอาหารเพียงพอ
สาหรับคนอดอยากหิวโหยอีก 870 ล้านคนทั่วโลก
จากการศึกษาของ FAO พบว่า ปริมาณการสูญเสียอาหารทั่วโลก (คิดตามน้าหนัก) ในปี 2553คิด
เป็นมูลค่ามากกว่า 32 ล้านล้านบาท(เทียบเท่ากับอาหารถึง 1,300 ล้านตันที่สูญเปล่า ) หรือ คิดเป็น 1 ใน 3
ของอาหารที่ผลิตได้ในโลกขณะที่มีประชากรทั่วโลกที่เผชิญกับความอดอยากหิวโหย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชากรที่อดอยากหิวโหย กว่า ครึ่ง (ประมาณ 552 ล้านคน ) อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งหมาย
รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน ซึง่ FAO พบว่า ผักผลไม้ร้อยละ 15-50ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่ถึงมือ
1

United State Census Bureau, International Data Base
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ผู้บริโภค เนื่องจากเน่าเสียระหว่างขนส่ง ข้าวร้อยละ12-37ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูญเสียไประหว่างการ
เก็บเกี่ยว การแปรรูป การขนส่ง และการจัดเก็บ ร้อยละ 30ของผักผลไม้เสียหายไประหว่างการขนส่ง
เพราะอากาศร้อน และถูกกระแทกจากการจัดเก็บที่ไม่ดีเพียงพอ นอกจากนี้ขยะจากอาหารเหล่านี้ ยัง
ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกถึง 7% ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปลดปล่อยสู่บรรยากาศโลกซึ่งเป็นสาเหตุ
หลักของปรากฏการณ์โลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สาเหตุหลักของการสูญเสียอาหารภายหลังกระบวนการเก็บเกี่ยว เกิดจากขาดการวางแผนการผลิต/
ความเสียหายที่เกิดจากการทาลายของแมลงและโรคต่างๆ / ขาดระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีพอ เช่น ถนน
สาหรับขนส่งผลผลิต แหล่งน้า ไฟฟ้าและตลาดที่จะรองรับ / ขาดสถานประกอบการที่มีความเย็นและแห้ง
สาหรับจัดเก็บและบรรจุอาหาร / ขาดระบบขนส่งที่ดีสาหรับขนส่งอาหาร / ระบบการบรรจุอาหารที่ไม่
เหมาะสมและคุณภาพไม่ดีพอ ทาให้บรรจุภัณฑ์เกิดแตกทาให้อาหารตกหล่นและเสียหายได้ / การมีความรู้
พื้นฐานอันจากัดเกี่ยวกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการอาหารภายหลังกระบวนการเก็บเกี่ยวและการแปร
รูปอาหาร จึง กล่าวได้ว่า การสูญเสียอาหารก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบทั้งต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ได้แก่ เกษตรกรมีรายได้ลดลง และผู้บริโภคมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากกระบวนการผลิตอาหาร จะทาให้มีก๊าซ
มีเทนเกิดขึ้น และการใช้น้าและที่ดินอย่างไม่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ การทิ้งอาหารอย่างสูญเปล่า
ยัง
สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิต เช่น น้า ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ พลังงาน และแรงงาน เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ หลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความสนใจกับประเด็นปัญหาการลดสูญเสียอาหารเพิ่มมากขึ้น
โดยได้ดาเนินการกิจกรรม/ โครงการเพื่อลดผลกระทบจากการสูญเสียอาหาร เนื่องจากเป็นแนวทางหนึ่งที่
สามารถบรรเทาความอดอยากหิวโหย ยกระดับรายได้ และส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงอาหาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มประเทศยากจน ตัวอย่างเช่น การสร้างเครือข่ายธนาคารอาหาร (Food Bank) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ฮ่องกง เม็กซิโก รัสเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน และสหราชอาณาจักร
การจัดทาฉลากคาร์บอน (Carbon footprint labeling)เพื่อแสดงข้อมูลของการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ( GHGs) ที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น ในบางประเทศ เช่น อังกฤษ และญี่ปุ่น รวมถึงการ
จัดการของเสียตามแนวคิด Zero Waste ที่มีการดาเนินการในทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย
การดาเนินนโยบายความมั่นคงด้านอาหารของไทยที่ผ่านมา ส่วนมากมุ่งไปที่การเพิ่มผลผลิต ซึ่ง
เป็นหนึ่งในกลไกหลักในการตอบสนองการเพิ่มจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยการบริหาร
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของ ประเทศ แต่
การที่จะรับมือกับการสูญเสียอาหารตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานจะต้องคานึงถึงการสูญเสียในการผลิต การเก็บ
รักษา การขนส่ง และการบริโภคด้วย
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กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึทงได้
าการศึกษาแนวทางการ
ลดการสูญเสียอาหารในภาคการผลิตทางการเกษตรของไทย : กรณีศึกษาผักสดเพื่อทราบการสูญเสียผักสด
ของไทย ตลอดจนการดาเนินการเพื่อลดความสูญเสียของประเทศต่างๆ และการดาเนินการภายในประเทศ
ที่มีอยู่แล้ว รวมถึงแผนการดาเนินการ ที่เกี่ยวข้องของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อม
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดาเนินงานเพื่อลดความสูญเสียด้านอาหาร นาไปสู่ความมั่นคงด้าน
อาหารของไทยอย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาการสูญเสียอาหารให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้วย
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการสูญเสียอาหารของห่วงโซ่อาหารของไทย โดยใช้
ข้อมูลจาก Food Balance Sheet ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและตัวแปรของ FAOประกอบกับ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุปทานสินค้าผัก ซึ่งในเบื้องต้นจะทาการศึกษาในสินค้า
ประเภทผักที่ใช้ประกอบสลัด เนื่องจากเป็นสินค้าเกษตรที่มีอัตราการสูญเสียมาก
1.2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางการเตรียม ความพร้อมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลด
ความสูญเสียอาหาร
1.3

ขอบเขตการศึกษา

1.3.1 รวบรวมนิยามและแนวทางการดาเนินงานด้านการลดการสูญเสียอาหารขององค์กร
ระหว่างประเทศ ประเทศต่างๆ รวมทั้งของไทย
1.3.2 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการลดการสูญเสียอาหาร ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11และแผนพัฒนาการเกษตร ฉบับที่ 11
1.4 วิธีการศึกษา
1.4.1

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)โดย

(1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเวบไซด์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและต่างประเทศ
ได้แก่ องค์การสหประชาชาติ องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ เป็นต้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
การเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผลการดาเนินงานของประเทศต่างๆ รวมถึงผลการดาเนินงาน
ภายในประเทศของไทย ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงข้อมูลการผลิตจาก Food Balance Sheet
ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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(2) การเก็บรวบรวมถึงข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าผัก จานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ร้านสานักงานโครงการหลวง (สาขา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)บริษัทเทสโก้ โลตัส และร้านซิซซ์เล่อร์ (Sizzler)
1.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล :การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้วิธีสถิติ
แบบง่าย คือ ร้อยละ (Percentage)เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการสูญเสียสินค้าผักในช่วงปี 2555-2557 โดยใช้
ข้อมูลจาก Food Balance Sheet ของไทยในรอบปีที่ผ่านมา และผลการศึกษาของ FAO เป็นข้อมูล
ทุติยภูมิ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analaysis) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ในเชิงลึกตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้าผัก
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 ได้รับทราบข้อมูลระดับการสูญเสียของสินค้าผักของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการ
กาหนดแนวทางการลดการสูญเสียอาหารของประเทศ
1.5.2 ได้รับทราบแนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) ของการลดการสูญเสียและทิ้งอาหารของ
นานาประเทศ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อปรับใช้เป็นแนวทางในการลดการสูญเสียอาหารของ
ประเทศ
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บทที่ 2
กรอบแนวคิด
2.1 คานิยาม
FAOได้ให้คานิยามของการสูญเสียอาหาร(Food losses) ว่าหมายถึง การลดลงของมวลอาหารที่
สามารถบริโภคได้ในระหว่างผ่านห่วงโซ่อุปทานอาหารเพื่อการบริโภคของมนุษย์ การบริโภคอาหารเกิดขึ้น
ในระหว่างขั้นตอนการผลิต หลังเก็บเกี่ยว และการแปรรูป ในห่วงโซ่อุปทาน ส่วน การทิ้งอาหาร (Food
waste) หมายถึง การสูญเสียอาหารในตอนปลายของห่วงโซ่อาหาร (ขั้นตอนการขายปลีก และการบริโภค)
ซึ่งเชื่อมโยงไปยังพฤติกรรมของผู้ขายปลีกและผู้บริโภคทั้งนี้ การวัดปริมาณอาหารที่สูญเสียหรือถูกทิ้งนั้น
วัดเฉพาะส่วนที่บริโภคได้เท่านั้น ดังนั้น อาหารที่ผลิตเพื่อการบริโภคของมนุษย์แต่หลุดออกจากห่วงอาหาร
ของมนุษย์จึงถือเป็นอาหารที่สูญเสียหรือถูกทิ้ง แม้ว่าจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่อาหารมนุษย์ (อาหารสัตว์
พลังงานชีวภาพ เป็นต้น) ไม่ว่าจะตั้งหรือไม่ตั้งใจก็ตามที่จะใช้ประโยชน์อาหารเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ที่ไม่ใช่
ใช้เป็นอาหารมนุษย์ ถือว่าเป็นการสูญเสียอาหารเช่นเดียวกัน
World Resources Institute ให้คานิยามของการสูญเสียอาหาร ว่าหมายถึง อาหารที่ตกหล่น
ถูกทาลาย คุณภาพลดลง เช่น มีรอยช้า หรือเหี่ยว หรือสูญหายก่อนถึงผู้บริโภค ซึ่งมักเกิดขึ้นในขั้นตอนการ
ผลิต การเก็บรักษา การแปรรูป และการกระจายสินค้า ในตลอดห่วงโซ่อาหาร และเป็นผลมาจากการไม่
ตั้งใจของกระบวนการทางการเกษตร หรือข้อจากัดทางเทคนิคในการจัดเก็บ โครงสร้างพื้นฐาน การบรรจุ
และ/หรือ การตลาด สาหรับนิยาม การทิ้งอาหาร หมายถึง อาหารที่มีคุณภาพดีและเหมาะสาหรับการ
บริโภคของมนุษย์ แต่ไม่ได้มีการบริโภค เพราะถูกทิ้งไปก่อนหรือหลังก่อนที่จะเสีย ปกติแล้ว การทิ้งอาหาร
จะเกิดขั้นในขั้นตอนการค้าปลีกและการบริโภคตลอดห่วงโซ่อาหาร และเป็นผลมาจากความประมาทหรือ
การตัดสินใจที่จะโยนทิ้ง
สหภาพยุโรป ให้คานิยามอาหารที่ถูกทิ้งว่า อาหารใดๆ ไม่ว่าจะดิบ หรือสุก ซึ่งถูกทิ้ง หรือตั้งใจทิ้ง
หรือจาเป็นต้องทิ้ง (https://en.wikipedia.org/wiki/Food_waste)
The United States Environmental Protection Agencyให้คานิยามอาหารที่ถูกทิ้งว่า
หมายถึง อาหารที่ยังไม่ได้กิน หรือของเสียจากการเตรียมอาหาร จากอาคารบ้านเรือน และจากสถาน
ประกอบการในเชิงพาณิชย์ เช่น ร้านขายของชา ภัตตาคาร ตู้ขายอาหาร ห้องครัวและโรงอาหารของ
สถาบัน และห้องอาหารของโรงงานอุตสาหกรรม (https://en.wikipedia.org/wiki/Food_waste)
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กล่าวโดยสรุป การสูญเสียอาหาร ( Food Losses)คือ การลดลงในเชิงปริมาณของอาหารที่มีอยู่
เพื่อการบริโภคของมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตหรือแปรรูปตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหาร
ขณะที่กากเหลือทิ้ง (Food waste)คือ การสูญเสียอาหารที่เกิดจากการตัดสินใจที่จะทิ้งขว้างอาหาร
ในขณะที่อาหารนั้นยังบริโภคได้อยู่ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในขั้นปลายของห่วงโซ่อุปทาน คือ ในภาค
ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการให้บริการด้านอาหาร และในระดับผู้บริโภค
2.2

ทบทวนวรรณกรรม

2.2.1 สถาบันอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งสวีเดน (The Swedish Institute for
Food and Biotechnology: SIK)ได้ศึกษาการสูญเสียอาหารของโลก ตามคาร้องขอขององค์การเกษตร
และอาหารแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) ระหว่างเดือนสิงหาคม
2553 ถึงมกราคม 2554 โดยเน้นศึกษาการสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน และทาการประเมินการ
สูญเสีย รวมทั้งหาสาเหตุของการสูญเสียอาหาร และวิธีการป้องกันการสูญเสีย สรุปได้ดังนี้
(1) อาหารที่ผลิตเพื่อการบริโภคของมนุษย์ทั่วโลกสูญเสียหรือถูกทิ้งไปประมาณหนึ่งใน
สามส่วน รวมปริมาณได้ 1.3 พันล้านตันต่อไป
(2) ชนิดของการสูญเสียอาหารและการทิ้งอาหาร
(2.1) สินค้าและผลิตภัณฑ์ผักการผลิต เกิดการสูญเสียจากเครื่องจักร และ/หรือ ตก
หล่นระหว่างการเก็บเกี่ยว (เช่น การนวดข้าว การเก็บผลไม้) การคัดแยกผลผลิตในช่วงหลังเก็บเกี่ยว การ
เก็บเกี่ยวและการจัดเก็บ เกิดการสูญเสียจากการตกหล่นและช้ามือ การแปรรูป เสียหายจากการตกหล่นและ
คุณภาพลดลงในระหว่างการแปรรูปจากโรงงานหรือครัวเรือน การจาหน่าย เกิดการสูญเสียและทิ้งอาหาร
ในระบบตลาด เช่น ตลาดค้าส่ง ซุปเปอร์มาเก็ต ตลาดค้าปลีก และตลาดสดการบริโภค เกิดการสูญเสียและ
ทิ้งอาหารในครัวเรือน
(2.2) สินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์ การผลิต สาหรับวัว หมู และสัตว์ปีก จะเกิดการ
สูญเสียกรณีที่สัตว์ตายขณะเป็นตัวอ่อน ส่วนปลาเกิดการสูญเสียในระหว่างจับ นมเกิดการสูญเสียกรณีวัวให้
นมน้อยลงเนื่องจากเจ็บป่วยหลังการเก็บเกี่ยวและการจัดเก็บ เนื้อวัว เนื้อหมู และเนื้อสัตว์ปีก อาจเกิดการ
สูญเสียจากการที่สัตว์ตายขณะขนส่งไปโรงฆ่าสัตว์ และการถูกฆ่าอย่างรุนแรง ปลาเกิดการสูญเสียจากการ
ตกหล่น และคุณภาพลดลงจากการแช่ด้วยน้าแข็ง การบรรจุ การจัดเก็บ และการขนส่ง นมเกิดการสูญเสีย
จากการหกและคุณภาพลดลงขณะขนส่งจากฟาร์มไปยังโรงงานการแปรรูป เนื้อวัว เนื้อหมู และเนื้อสัตว์ปีก
เกิดการสูญเสียจากการตัดแต่งชิ้นเนื้อในระหว่างการฆ่าและการแปรรูปในโรงงาน การจัดจาหน่าย เกิดการ
สูญเสียและทิ้งอาหารในระบบตลาด เช่น ตลาดค้าส่ง ซุปเปอร์มาเก็ต ตลาดค้าปลีก และตลาดสด
การ
บริโภค เกิดการสูญเสียและทิ้งอาหารในครัวเรือน
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(3) ปริมาณการสูญเสียและการทิ้งอาหาร
สถาบันอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งสวีเดนคานวณปริมาณอาหารที่ผลิตเพื่อ
การบริโภคของมนุษย์ที่สูญเสียและถูกทิ้งตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้ข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับการทิ้ง
อาหารทั่วโลก และจากข้อสมมติฐานของสถาบันเองโดยอัตราการสูญเสียโดยประมาณของแต่ละกลุ่มสินค้า
ในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานอาหารในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไทย สรุปได้ตาม
ตารางที่ 2.1 ดังนี้
ตารางที่ 2.1 การสูญเสียอาหารในขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การสูญเสีย (%)
ระหว่าง
ระหว่าง
ระหว่าง
ระหว่างการ
ระหว่าง
การผลิต
การเก็บรักษา การแปรรูป กระจายสินค้า การบริโภค
ทางการเกษตร
ธัญพืช
6
7
3.5
2
3
พืชหัว
6
19
10
11
3
ผลไม้และผัก
15
9
25
10
7
เนื้อสัตว์
5.1
0.3
5
7
4
ปลา/อาหารทะเล
8.2
6
9
15
2
นม
3.5
6
2
10
1
ที่มา : Global Food Losses and Food Waste, Jenny Gustavsson, Swedish Institute for Food
and Biotechnology, public by FAO
(4) สาเหตุและการป้องกันการสูญเสียและการทิ้งอาหาร
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงทิ้งอาหารจานวนมากในขั้นตอนการบริโภค
หมายความว่า อาหารถูกทิ้งไปแม้จะยังสามารถบริโภคได้ขณะที่ประเทศที่มีรายได้ต่าจะเกิดการสูญเสีย
อาหารส่วนใหญ่ในขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการแปรรูป สรุปสาเหตุและการป้องกันการสูญเสียและการทิ้ง
อาหารได้ตามตารางที่ 2.2ดังนี้
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ตารางที่ 2.2 สาเหตุและการป้องกันการสูญเสียและทิ้งอาหารแบ่งตามระดับการพัฒนาประเทศ
สาเหตุการสูญเสียอาหาร
การป้องกันการสูญเสียและ
การทิ้งอาหาร
ประเทศอุตสาหกรรม
ผลผลิตมากเกินความต้องการ
การติดต่อสื่อสารและความร่วมมือกัน
ระหว่างเกษตรกรอาจช่วยลดปัญหา
ผลผลิตที่มากเกินความต้องการได้
การโชว์สินค้าจานวนมากและความ สหกรณ์การตลาดและสิ่งอานวยความ
หลากหลายของสินค้าและตราสินค้า สะดวกของตลาดที่ดี
ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารและ
การ ปรับทัศนคติและสร้างความ
ทัศนคติของผู้บริโภค
ตระหนักรูใ้ ห้แก่ประชาชน
ประเทศกาลังพัฒนา
การขาดอุปกรณ์ในการจัดเก็บ
การลงทุนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน
และการขนส่ง
การขาดแคลนเครื่องมือแปรรูป
พัฒนาการทาเกษตรแบบมีสัญญา
อาหาร
ระหว่างบริษัทแปรรูปกับเกษตรกร
ระบบการตลาดที่ไม่เพียงพอ
สหกรณ์การตลาดและสิ่งอานวยความ
สะดวกของตลาดที่ดี
ประเทศกาลังพัฒนา /
การเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกาหนด
การจัดการวางแผนให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ประเทศพัฒนาแล้ว
ยกระดับและเพิ่มความหลากหลาย
(บางกรณี)
ให้แก่การผลิตและการตลาด
ประเทศอุตสาหกรรม / การกาหนดมาตรฐานรูปลักษณ์ของ การสารวจโดยซุปเปอร์มาเก็ต /
ประเทศกาลังพัฒนา
ผักผลไม้สดของซุปเปอร์มาร์เก็ตที่สูง จาหน่าย สินค้าเกษตรให้กับลูกค้า
โดยตรง
อาหารที่ไม่ปลอดภัยไม่เหมาะแก่การ ให้ผู้ปฏิบัติการในห่วงโซ่อุปทานปรับ
บริโภคของมนุษย์
ใช้หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติ
ต่ออาหาร
ทัศนคติในการทิ้งราคาถูกกว่าการใช้ การหาตลาดสาหรับสินค้าคุณภาพ ไม่
หรือการนากลับมาใช้
ถึงเกณฑ์มาตรฐาน โดยให้องค์กรธุรกิจ
และองค์กรเพื่อการกุศลต่างๆ จัดเก็บ
ขาย หรือใช้สินค้าเหล่านั้น
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(5) บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 เนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอ จึงต้องใช้วิธีการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับระดับความ
สูญเสียอาหารในขั้นตอนการจัดจาหน่ายและการบริโภค จึงอาจส่งผลให้ได้ตัวเลขของปริมาณการสูญเสีย
อาหารที่สูง นอกจากนี้ ยังขาดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการสูญเสียอาหารทั่วโลก อาทิ ข้อมูลปริมาณการ
สูญเสียอาหารต่อคน และค่าใช้จ่ายในการป้องกันการสูญเสียอาหาร
5.2 ควรการวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องเร่งด่วนอีกทั้ง จาเป็นต้องประเมินผลกระทบ
ของการค้าระหว่างประเทศที่กาลังเจริญเติบโตต่อการสูญเสียอาหารอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก ห่วงโซ่อุปทาน
อาหารในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก
5.3 การลดการสูญเสียอาหารจะทาให้ความตึงเครียดระหว่างการผลิตอาหารกับการ
เข้าถึงอาหาร ทั้งนี้ ควรลดปริมาณการสูญเสียและการทิ้งอาหารในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานอาหาร ไม่
ควรดาเนินการในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเท่านั้น เพราะเมื่อไม่ได้ป้องกันการสูญเสียในขั้นตอนหนึ่ง ก็จะ
ส่งผลให้เกิดการสูญเสียในขั้นตอนอื่นๆ ด้วย
5.4 ประเทศที่มีรายได้ต่า ผู้ประกอบการควรมีส่วนในมาตรการลดการสูญเสียด้วย
เช่น พัฒนาเทคนิคในการเพาะปลูก การให้ความรู้เกษตรกร การจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกในขั้นตอนการ
จัดเก็บและระบบควบคุมความเย็น ในทางกลับกัน ประเทศอุตสาหกรรมต่างๆ การแก้ปัญหาในระดับ
ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมอาจมีผลเพียงเล็กน้อย หากผู้บริโภคยังคงมีพฤติกรรมการทิ้งอาหารอยู่ใน
ระดับเดิมเช่นปัจจุบัน ดังนั้น ผู้บริโภคในครัวเรือนต้องได้รับทราบข้อมูลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทาให้
ปริมาณการทิ้งอาหารอยู่ในระดับสูงเช่นนี้
2. World Resources Institute
World Resource Institute หรือ WRI ได้ออกมาตรฐานระดับโลกเพื่อวัดและติดตามการ
สูญเสียและการทิ้งอาหารที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน หรือที่เรียกว่า Global Food Loss and Waste
Protocalโดย WRIได้ประเมินปริมาณการสูญเสียอาหารทั่วโลกวัดตามหน่วยแคลอรี่ พบว่า ในปี 2552 มี
การสูญเสียอาหารประมาณ 1.5 Quadrillion kcal ต่อปี (1 ,500 ล้านล้านกิโลแคลอรี่/ปี) โดยสูญเสีย
อาหารในเมล็ดธัญพืชมากที่สุด (ร้อยละ 53) รองลงมา ได้แก่ พืชที่มีรากและลาต้นใต้ดิน (ร้อยละ 14)
ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ (ร้อยละ 13) อาหารที่มีเมล็ดน้ามันและถั่ว (ร้อยละ 8) เนื้อสัตว์ (ร้อยละ 7)
ผลิตภัณฑ์จากนม (ร้อยละ 4) และผลิตภัณฑ์ปลาและประมง (ร้อยละ 1) หรือกล่าวได้ว่า พลังงานที่ได้จาก
อาหารทุก 1 ใน 4 แคลอรี่จะถูกทิ้งไป และหากคิด Food waste ที่โลกทิ้งไปเป็นพื้นที่เพาะปลูก จะมีขนาด
198 ล้านเฮกเตอร์ หรือ 1 ,237.5 ล้านไร่ และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จาก Food waste มีมากถึง
3,300 – 5,600 ล้านตันต่อปี

บทที่ 3
สถานการณ์และแนวทางการดาเนินงานเพื่อลดการสูญเสียและทิ้งขว้างอาหาร
3.1 สถานการณ์การสูญเสียและการทิ้งขว้างอาหารของไทย
จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ประเทศ
ไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2556 ขยะมูลฝอยมีปริมาณ 26.77 ล้านตัน ซึ่งเป็นขยะ
ประเภทอาหารเฉลี่ยถึงร้อยละ 64 ของขยะมูลฝอยทั้งหมด รองลงมาเป็นพลาสติก กระดาษ และแก้ว คิด
เป็นร้อยละ 17 8 และ 3 ตามลาดับ ในขณะที่ประเทศไทยมีความสามารถในการกาจัดขยะไม่ถึงร้อยละ 70
ของขยะที่เกิดขึ้นทาให้มีขยะมูลฝอยตกค้างมากถึง 19.9 ล้านตัน ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย และส่งผล
ต่อภาวะโลกร้อน 2โดยเฉพาะปริมาณขยะในกรุงเทพมหานครที่มีปริมาณขยะมูลฝอย 9 ,000 ตันต่อวัน คิด
เป็น534.8 กก./คน/ปี ทั้งนี้ กรุงเทพฯ มีปริมาณขยะมากเป็นอันดับ 4 จาก 22 เมืองใหญ่ในทวีปเอเชีย เป็น
รองก็แต่เมืองโอซากา ของญี่ปุ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย และกรุงโซล เกาหลีใต้เท่านั้นโดยค่าเฉลี่ยของ
การเกิดขยะจากทั้ง 22 เมืองมีค่า 375.2 กก./คน/ปี 3สาหรับองค์ประกอบหลักของขยะทั่วไปใน
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เศษอาหาร พลาสติกโฟมและกระดาษ คิดเป็นร้อยละ
34.220.8และ 13.6
ตามลาดับ
3.2 แนวทางการดาเนินงานเพื่อลดการสูญเสียและทิ้งขว้างอาหารภายในประเทศไทย
ปัจจุบันประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนา รวมถึงองค์การระหว่างประเทศทั่วโลกต่างให้
ความสนใจกับการลดการสูญเสียและการทิ้งขว้างอาหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทา
ความอดอยากหิวโหย และส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงอาหาร สรุปได้ดังนี้
3.2.1

ภาครัฐ

(1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงความสาคัญของประเด็นการสูญเสีย
อาหาร โดยมีการดาเนินการ ดังนี้

2

โครงการสารวจและวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลทั่วประเทศ กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3
EconomistIntelligence Unit. 2011. Asian Green City Index: Assessing the environmental
performance of Asia’s major cities.
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(1.1) แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการ
สินค้าเกษตร และความมมั่นคงอาหาร มีแนวทางการดาเนินงาน คือ การพัฒนาโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตร
โดยสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร อาทิ
ตั้งแต่ระบบลาเลียงในระดับไร่นา การใช้ประโยชน์จากไซโล ฉาง ลานตาก ระบบการรวบรวม กระจาย
สินค้าที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Optimization) สามารถตรวจสอบการเคลื่อนย้าย
ของสินค้า เพื่อลดความสูญเสียและต้นุทนจากการเน่าเสียของสินค้าที่มีสาเหตุจากกระบวนการเก็บรักษา
และระบบขนส่งสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยพัฒนาระบบขนส่งที่มีการควบคุมอุณหภูมิ
(Cool Chain)
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และสนับสนุนให้ผู้ผลิตหรือสมาคมธุรกิจเฉพาะด้านเข้ามามี
บทบาทในการจัดระบบการบริหารโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรร่วมกับภาครัฐ
(1.2) กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (พ.ศ. 2556-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการผลิตอาหารคุณภาพดี ลดการสูญเสีย และ
การมีประโยชน์อย่างเหมาะสมกลยุทธ์ที่ 3 ลดการสูญเสียของผลผลิตการเกษตร (อาหาร) โดยมีแนวทางการ
ดาเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ (1) สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร (2) สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อ
รักษาคุณภาพสินค้าและอาหารให้ได้นานที่สุด (3) ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากอาหาร รวมทั้งการแปร
รูปผลิตภัณฑ์อาหารตั้งแต่ในระดับครัวเรือนและชุมชน และ (4)สนับสนุนการลดความสูญเสียอาหาร (Food
waste) จากการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย โดยสร้างความตระหนักในเรื่องการบริโภคอาหารที่ฟุ่มเฟือยที่จะส่งผล
ต่อความมั่นคงด้านอาหาร และรณรงค์เรื่องการลดความสูญเสียอาหารทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ซึ่ง
นับเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่ม Supply อาหาร
(1.3) การดาเนินโครงการ Save Food Network(SFNET)สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน ( Partnership) กับองค์การ
เกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) ดาเนินโครงการSFNET ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างความ
ตระหนักรู้ต่อความสาคัญของการสูญเสียอาหาร โดยเมื่อวันที่ 2-6 มิถุนายน 2558 สศก. ได้เข้าร่วมจัด
นิทรรศการเนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระชนมมายุครบ 60 พรรษา ณ
จังหวัดน่าน ในหัวข้อ “คนไทย ไร้ผู้ขาดสารอาหาร” และได้เผยแพร่ข้อมูลด้านการสูญเสียอาหารในขั้นตอน
ต่างๆ ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงผู้บริโภค เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ของการเข้าถึงอาหาร ซึ่งถือเป็นบทบาท
สาคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดนิทรรศการนับว่าประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมาย โดยมีประชาชนเข้าร่วมชมนิทรรศการเป็นจานวนมาก (450 คน) ซึ่งการจัดนิทรรศการดังกล่าว
จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจถึงความสาคัญของความมั่นคงด้านอาหารและการลดการ
สูญเสียอาหาร ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประเทศต่อไป
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(2) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้พยายามดาเนินการผลักดันให้ “การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ ” และจัดทา
Roadmap จัดการขยะและกาจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน เน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือเชื้อเพลิง
ทดแทน รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องขยะจากเดิมที่เน้นการกาจัดทิ้งมากที่สุด มาเป็นเน้นเรื่องการลด
สร้างขยะตั้งแต่ต้นทาง และให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยยึดหลัก 3R คือ ลดการใช้ (Reduce)นามาใช้ซ้า
(Reuse) และนามาใช้ใหม่ (Recycle) ปัญหาก็จะลดลง ช่วยลดภาระของภาครัฐได้ ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหา
ขยะให้ได้ผลดีที่สุดคือการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ คือการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค ไม่ฟุ่มเฟือยไม่สั่งอาหารจนทานไม่หมด ทานอาหารให้หมดจาน หรือที่เรียกว่า กิน อยู่
รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
3.2.2 ภาคเอกชน
เทสโก้ โลตัส ตระหนักถึงปัญหาวิกฤติขยะอาหาร จึงเน้นกลยุทธ์การลดขยะอาหาร
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน หรือกลยุทธ์ ‘จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร ’ โดยมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นควรแก้ไขตั้งแต่ต้น
น้าการผลิต คือ ตัวเกษตรกร ดังนั้น ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เทสโก้ โลตัสจะเน้นการรับซื้อ
ผลผลิตตรงจากเกษตรกร (Direct Sourcing) เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้ดี และ
ลดปัญหาพืชผลล้นตลาดจนกลายเป็นขยะอาหาร ขณะเดียวกัน ยังร่วมมือกับเกษตรกรในการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์และการขนส่ง เป็นการป้องกันการสูญเสียระหว่างทาง และเมื่อพืชผลมาถึงร้านค้า เทสโก้ โลตัส ได้
ดูแลการจัดเก็บสินค้าอาหารสดอย่างเหมาะสม เพื่อลดการสูญเสีย ณ จุดขาย
ตัวอย่างการทา Direct Sourcing กับเกษตรกรที่ปลูกมะเขือเทศ ณ หมู่บ้านแม่โถ อ.
ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยเทสโก้ โลตัสจะเริ่มตั้งแต่ให้คาแนะนาด้านการเพาะปลูก เพื่อให้สามารถผลิตได้ตาม
ปริมาณและขนาดที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้า ทาให้
เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกและบริหารต้นทุนได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความสดของมะเขือเทศได้ยาวนานถึง 6 วัน
จากเดิมที่อยู่ได้ 5 วัน ขณะที่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมจะได้รับประโยชน์จากการลดการสูญเสียมะเขือเทศ ที่
เกิดจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานไปได้กว่าปีละ 30 ตัน ซึ่งส่วนนี้จะกลับไปเป็นรายได้ของเกษตรกร กล่าวได้ว่า
การทา Direct Sourcing สามารถแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า คือเกษตรกรมีความมั่นคงทาง
รายได้ คือ ขายผลผลิตในราคาที่แน่นอนและพอใจ (จากการสั่งซื้อที่แน่นอนกว่า 360 ตันต่อปี) ผู้บริโภค
มั่นใจว่าสินค้าที่ได้มาตรฐานไร้สารพิษตกค้าง อีกทั้งยังส่งผลดีต่อเทสโก้ โลตัสด้วย คือ ผลผลิตเก็บไว้ได้นานขึ้น
ยังแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมในการลดอัตราการเกิดขยะอาหารด้วย4
นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส ยังป้องกันการเกิดขยะอาหาร ด้วยการนาอาหารที่ไม่เหมาะ
แก่การจาหน่ายไปบริจาคเป็นมื้ออาหารให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน เช่น นาไข่ไก่ฟองที่มีสภาพดีจากแพ็คไข่
ที่
4

http://thaipublica.org/2015/12/tesco-lotus-direct-sourcing/
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แตกหักไปบริจาคแก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในทางเดียวกัน สาหรับภาคส่วนสังคมและผู้บริโภค เทสโก้ โลตัสได้เร่ง
สร้างการรับรู้และความร่วมมือในการลดขยะอาหาร ด้วยการออกแคมเปญรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อ
ประชาสัมพันธ์ และโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
3.3 แนวทางการดาเนินงานเพื่อลดการสูญเสียและทิ้งขว้างอาหารขององค์กรระหว่างประเทศและ
ประเทศต่างๆ
3.3.1 ประเทศฮ่องกง

5

ในปี 2556 ฮ่องกงพบว่าร้อยละ 36 ของขยะทั้งหมด หรือ 9,278 ตัน คือปริมาณอาหาร
ที่ถูกทิ้งซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของขยะทั้งหมดดังนั้น เพื่อรับมือกับปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งFood
( Waste)
รัฐบาลฮ่องกงจึงประกาศนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งลง 10 เปอร์เซ็นต์ใน 3 ปี
ข้างหน้า และ 40 เปอร์เซ็นต์ในปี 2022 โดยมี2 แนวทางที่สาคัญ ดังนี้
แนวทางที่ 1 : การผลักดันในระดับชุมชน
1.
การลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้ง โดยเริ่มต้นจากประชาชนเป็นอันดับแรก เพราะ
ร้อยละ75 ของอาหารที่ถูกทิ้งในฮ่องกงเกิดมาจากการทิ้งของภาคครัวเรือนเป็นหลัก ดังนั้นจึงจาเป็นต้อง
ปรับวิถีชีวิตและทัศนคติใหม่ของประชาชนฮ่องกงเกี่ยวกับอาหารใหม่เช่น สั่งอาหารอย่างพอดี ไม่ซื้ออาหาร
มากเกินไปหรือเตรียมอาหารมากเกินไปจนเป็นเหตุให้ต้องทิ้งในที่สุดสาหรับโครงการรณรงค์การลดอาหารที่
ถูกทิ้งในชุมชนที่ประสบความสาเร็จ ได้แก่ โครงการ วิช ฮ่องกง (Wish Hong Kong Campaign) ซึ่งเป็น
โครงการที่ให้ความรู้กับประชาชนในทุกระดับเกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งอย่างถูกวิธีใน
ครัวเรือน เป็นต้น
2. การบริจาคอาหาร ชาวฮ่องกงเริ่มให้ความสาคัญกับการบริจาคอาหารมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริจาคอาหารที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในกลุ่ม NGO อาทิฟีดดิ่ง ฮ่องกง ( Feeding
Hong Kong) ธนาคารอาหารในฮ่องกงที่เน้นการแจกจ่ายอาหารส่วนเกินกลับสู่ประชาชนที่หิวโหยผ่าน
ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งทาให้ปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งภายในเมืองฮ่องกงมีอัตราลดลง
ทั้งนี้นอกจากกลุ่ม ฟีดดิ่ง ฮ่องกง ที่เน้นการช่วยเหลือประชาชนที่หิวโหยและการแก้ไขปัญหาเรื่องอาหารที่
ถูกทิ้งในฮ่องกง ยังคงมีกลุ่ม NGO และภาคประชาสังคมอื่นๆ อีก อาทิ โครงการช่วยเหลือทางอาหาร ฟูด
แองเจิล (Food Angel Food Rescue& Assistance Program) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชน
ภายในเมืองตระหนักถึงปัญหาความยากจน ความไม่มั่นคงทางอาหารในฮ่องกงและปัญหาด้านอาหารที่ถูก
ทิ้ง เป็นต้น

5
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แนวทางที่ 2 : การคัดแยกอาหารที่ถูกทิ้ง และการคิดเงินค่าขยะตามปริมาณ
1. การคัดแยกอาหารที่ถูกทิ้ง เป็นวิธีที่จะช่วยให้การรีไซเคิลเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพราะอาหารที่ถูกทิ้งที่ถูกเจือปนด้วยสารเคมีอื่นๆจะไม่สามารถทาการรีไซเคิลได้ ดังนั้นทุก
ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนโรงงาน ร้านอาหารหรือสถานที่ใดๆ ควรคัดแยกอาหารที่ถูกทิ้งเพื่อให้อาหาร
เหล่านั้นสามารถถูกนาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
2. การคิดเงินค่าขยะตามปริมาณ เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้คนเห็นคุณค่าด้าน
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นซึ่งการเก็บราคาขยะตามปริมาณของฮ่องกงทาปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งมีแนวโน้มลดลง
จากร้อยละ10 ในปี 2017 เป็นร้อยละ15 ในปี 2022
3.3.2 ประเทศเกาหลี

6

ในช่วงปี 2008 และ 2012 ประเทศเกาหลีใต้มีปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นร้อยละ 3 ต่อปีโดยปี2012 ประเทศเกาหลีมีปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งมากกว่า 17,000 ตันในแต่ละวันซึ่ง
สูงกว่าไต้หวันถึง 3 เท่าในขณะที่เกาหลีใต้มีปริมาณประชากรมากกว่าไต้หวันเพียง 2 เท่าดังนั้นการลด
ปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งของคนในชาติจึงถูกนามาเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเกาหลีใต้ในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอาหารที่ถูกทิ้งของประเทศเกาหลีใต้ มีดังนี้
1. การลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ดาเนินมาตรการเพื่อลดปริมาณ
อาหารที่ถูกทิ้งหลายโครงการ ยกตัวอย่างเช่น
โครงการลดอาหารที่ถูกทิ้งภายในประเทศ เมื่อปี 2553กระทรวงสิ่งแวดล้อม
กระทรวงการเกษตรและกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกันผลักดันให้เกิดโครงการลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้ง
ภายในประเทศ ผ่านการทาข้อตกลงกับภาคส่วนอื่นๆ เช่น ร้านอาหาร โรงแรมหรือ โรงเรียน เป็นต้น โดย
กาหนดมาตรการในการรับมือกับปัญหาดังกล่าวในลักษณะที่แตกต่างกันเช่น ร้านอาหารต่างๆ ที่ต้องลด
ปริมาณจานวนจานอาหารที่เสิร์ฟให้น้อยลงคิดค้นเมนูอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโรงเรียนที่มีความ
พยายามปรับเปลี่ยนปริมาณอาหารให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค (นักเรียน) อย่างแท้จริง หรือใน
ส่วนของสมาคมโรงแรมเกาหลีที่ได้ร่วมมือกับกระทรวง สิ่งแวดล้อมในการรณรงค์ให้เกิดลดปริมาณอาหารที่
ถูกทิ้งทั้งในระดับก่อนบริโภคและหลังบริโภคเป็นต้น
การคิดราคาอาหารที่ถูกทิ้ง โดยเทศบาลต่างๆ ในเกาหลีได้เริ่มมีมาตรการคิด
ราคาอาหารที่ถูกทิ้งตามน้าหนักหรือปริมาณที่แท้จริงส่งผลทาให้ประชาชนในประเทศตระหนักถึงปริมาณ
อาหารที่ถูกทิ้งเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เทศบาลสามารถเลือกวิธีการคิดเงินค่าอาหารที่ถูกทิ้ง
3วิธีดังนี้ ( 1)
6
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กระบวนการระบุตัวบุคคลผ่านคลื่นวิทยุ ( Radio Frequency Identification) โดยที่ประชาชนสามารถใช้
บัตรประชาชนสแกนเข้ากับถังขยะและระบบจะคิดคานวณน้าหนักของอาหารที่ถูกทิ้งและส่งใบเสร็จรับเงิน
ไปเก็บเงินที่บ้านอีกครั้ง (2) การใช้ชิพหรือสติกเกอร์โดยรัฐบาลจะให้แต่ละครัวเรือนมีถังอาหารที่ถูกทิ้งใน
ครัวเรือนเมื่อประชาชนต้องการทิ้ง พวกเขาต้องติดสติกเกอร์หรือชิพลงบนถังขยะและหากไม่มีชิพหรือสติก
เกอร์จะไม่สามารถทิ้งอาหารที่ถูกทิ้งได้ และ ( 3) การใช้ถุงขยะที่ถูกออกแบบพิเศษสาหรับอาหารที่ถูกทิ้ง
โดยเฉพาะโดยที่ประชาชนสามารถซื้อถุงขยะในราคาต่างๆ ตามร้านค้าทั่วไปก่อนนาไปทิ้ง เป็นต้น
2. การรีไซเคิลอาหารที่ถูกทิ้ง ซึ่งประเทศเกาหลีใต้ได้ริเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี
2533โดยผู้ทิ้งอาหารที่ถูกทิ้งรายใหญ่ อาทิ ร้านอาหารต่างๆต้องมีส่วนรับผิดชอบในการรีไซเคิลอาหารที่ถูก
ทิ้งและในส่วนของภาคครัวเรือนต้องมีความรับผิดชอบในการแยกอาหารที่ถูกทิ้งก่อนนาไปทิ้งเช่นกัน โดย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการรีไซเคิลอาหารที่ถูกทิ้งได้แก่
ปัจจัยด้านกฎหมายการออกกฎหมายห้ามมิให้ฝังกลบขยะที่ถูกทิ้งในปี 2548ถือ
ได้ว่าเป็นกลไกสาคัญที่ทาให้การคัดแยกและการรีไซเคิลอาหารที่ถูกทิ้งภายในเกาหลีใต้ดาเนินไปได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากอัตราการรีไซเคิลอาหารที่ถูกทิ้งในปี 2543และ ปี 2552มีสัดส่วนที่
เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกล่าวคือมีการรีไซเคิลอาหารที่ถูกทิ้งกว่าร้อยละ 95 ในปี 2552ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 2
เท่าจากปี 2543ที่คิดเป็นร้อยละ 45 เท่านั้น
ปัจจัยด้านงบประมาณ รัฐบาลได้สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่
สามารถรีไซเคิลอาหารที่ถูกทิ้งให้กลายเป็นอาหารสัตว์ปุ๋ยหมัก และ มวลชีวภาพได้ภายในประเทศ
นอกจากนี้ ในปี 2556รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ใช้งบประมาณกว่า 782.3 พันล้านวอน (24.4 พันล้านบาท)ในการ
สร้างสิ่งอานวยความสะดวกในการผลิตก๊าซชีวภาพกว่า 17 แห่งเพื่อเปลี่ยนอาหารที่ถูกทิ้งให้อยู่ในรูปของ
พลังงานชีวภาพได้ในทุกปี

3.3.3 สหภาพยุโรป
7
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สหภาพยุโรป (EuropeanUnion : UN) มีปริมาณขยะอาหารมากถึง 89 ล้านตัน/ปี
หรือเฉลี่ย 180 กิโลกรัม/คน/ปี ขณะที่ยังมีประชากรใน EU มากถึง 79 ล้านคนที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นแบ่ง
ระดับความยากจน (Poverty line) และอีก 16 ล้านคนที่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านอาหารจากองค์กร
การกุศลต่างๆ ทั้งนี้ ปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากผู้บริโภคเป็นหลัก (คิดเป็น 40% ของอาหาร
ที่ถูกทิ้งทั้งหมด)โดยขยะอาหารใน EU ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในตอนท้ายของห่วงโซ่การผลิตอาหาร ซึ่งมีสาเหตุ
จากการทิ้งอาหารของครัวเรือน หรือ การควบคุมมาตรฐานด้านรูปลักษณ์ของสินค้าเกษตรอย่างเข้มงวด
จนเกินไปของร้านค้า จนทาให้มีอาหารถูกคัดทิ้งเป็นจานวนมาก รวมถึงผู้บริโภคถูกกระตุ้นให้ซื้ออาหารมาก
เกินความจาเป็น และขาดการวางแผนซื้ออาหารล่วงหน้า ดังนั้น การลดและหลีกเลี่ยงการสร้างขยะอาหาร
จึงเป็นประเด็นที่ EU กาลังให้ความสนใจเพราะจะส่งผล
เชื่อมโยงต่อความมั่นคงทางอาหาร
(Foodsecurity) และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource efficiency)ตัวอย่างความคิดริเริ่ม
จากระดับต่างๆภายใน EU เพื่อลดและหลีกเลี่ยงการสร้างขยะอาหาร มีดังต่อไปนี้
สหภาพยุโรป

: คณะกรรมาธิการยุโรปกาหนดให้กลยุทธ์เกี่ยวกับ foodwaste เป็น
ส่วนหนึ่งของแผนการนาพายุโรปไปสู่ทิศทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Roadmap to a
Resource Efficient Europe) และตั้งเป้าหมายจะลดขยะอาหารใน EU ให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2563
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปยังสนับสนุนโครงการ Fusions (Food Use for Social Innovation by
OptimisingWastePreventionStrategies) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อหาแนวทาง
และกลยุทธ์ที่เหมาะสมสาหรับลดการสูญเสียและการทิ้งอาหารโดยไม่จาเป็นตลอดทั้งห่วงโซ่อาหาร
ประเทศสมาชิก

EU : หลายประเทศใน EU พยายามรณรงค์ให้ประชาชนหันมา
ตระหนักถึงความสาคัญของการลดขยะอาหารมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น
อังกฤษ ดาเนินโครงการ Love Food HateWasteที่รณรงค์ให้ผู้บริโภครับรู้ถึงวิธี
อย่างง่ายๆในการลดขยะอาหาร ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจตามมา และมี ข้อตกลงว่า
ด้วยการลดการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างสมัครใจ (CourtauldCommitment)โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณและ
ผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนอันเกิดจากขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์ทั้งจากครัวเรือนและร้านค้าปลีก
เยอรมนี เผยแพร่หนังสารคดีเรื่อง Taste the Wasteในประเทศเยอรมนี โดย
นาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับขยะอาหารใน EU เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเห็นคุณค่าของอาหารและรับรู้ถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากทิ้งขยะอาหาร
ร้านค้าปลีกและร้านค้าส่ง

: ขยะอาหารที่เกิดจากร้านค้าแม้จะคิดเป็นสัดส่วนเพียง
ร้อยละ 5.5 เท่านั้น แต่ร้านค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อและพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างมากผ่าน
นโยบายส่งเสริมการขาย (promotion) หรือการรณรงค์ (campaign) เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึง
ความสาคัญของการลดขยะอาหาร ยกตัวอย่างเช่น
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อังกฤษร้าน Tesco วางแผนจะลดขนาดหีบห่อของขนมปังและอาหารที่จาเป็นอื่นๆ
เพื่อลดการทิ้งอาหารของผู้บริโภค การปรับปรุงฉลากของผักและผลไม้ใหม่โดยระบุวันที่อย่างชัดเจนและ
เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งยกเลิกกลยุทธ์ส่งเสริมการขายแบบเร่งให้ผู้บริโภคต้องซื้ออาหารอายุสั้นในปริมาณมาก
ร้าน Sainsbury’s และ Marks & Spencer ในอังกฤษตั้งเป้าหมายลดการฝังกลบขยะอาหารให้เหลือศูนย์
(zerolandfill), ร้าน Morrisons ในอังกฤษริเริ่มโครงการ Great Taste LessWasteโดยนานวัตกรรม
บรรจุภัณฑ์มาใช้เพื่อรักษาความสดใหม่ของอาหาร ช่วยลดปริมาณของเสียและค่าใช้จ่ายของครัวเรือน
รวมทั้งยังเน้นส่งเสริมให้ผู้บริโภครู้จักการนาวัตถุดิบที่เหลือมาประกอบอาหาร
ฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 รัฐสภาฝรั่งเศสได้มีมติเป็นเอกฉันท์ผ่านร่าง
กฎหมายห้ามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศใช้วิธีกาจัดอาหารทุกชนิดที่เหลือจากการจาหน่าย หรืออาหารที่ใกล้
หมดอายุด้วยการทิ้งหรือทาลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารสดหรืออาหารแห้ง แต่ต้องนาไปบริจาคให้แก่สถาน
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ องค์กรการกุศล หรือมอบให้แก่สวนสัตว์ ทั้งนี้ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีพื้นที่ขนาด 400 ตาราง
เมตรเป็นต้นไป ต้องยื่นเอกสารเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกับรัฐบาลและองค์กรการกุศลของรัฐ
ภายในเดือนกรกฏาคม 2559 มิเช่นนั้นเจ้าของสถานประกอบการอาจต้องรับโทษจาคุกสูงสุดเป็นเวลา 2 ปี
หรือปรับเป็นเงินสูงสุด 75,000 ยูโร (ราว 2.8 ล้านบาท) โดยมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมของรัฐบาลฝรั่งเศส ซึ่งต้องการลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี 2568
ครัวเรือนการทิ้งอาหารอย่างสูญเปล่าของภาคครัวเรือนมีปริมาณสูงถึง

38 ล้านตัน/ปี
หรือร้อยละ 42 ของปริมาณขยะอาหารทั้งหมดใน EU (เฉลี่ย 76 กิโลกรัม/คน/ปี)อย่างไรก็ดี ร้อยละ 60
ของขยะอาหารจากภาคครัวเรือนสามารถหลีกเลี่ยงได้ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค
โดย
ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเห็นคุณค่าของอาหารและตระหนักถึงผลกระทบจากการทิ้งอาหาร รวมทั้งการเพิ่มความรู้
เกี่ยวกับการจัดการอาหาร (อาทิ การวางแผน แบ่งส่วนและเก็บรักษาอาหาร) ยกตัวอย่างเช่น การอบรม
นักเรียนให้รู้จักลดปริมาณขยะอาหารผ่านการสอนทาอาหารในโรงเรียนสนับสนุนการนาอาหารที่ทานไม่หมด
ในร้านอาหารกลับบ้านการเก็บรักษาผักและผลไม้ในตู้เย็นหรือนาอาหารที่เหลือเก็บใส่ในตู้เย็เป็
น นต้น
ธุรกิจพลังงาน ประเทศในยุโรปหลายประเทศมีการนาขยะอินทรีย์และเศษอาหารไป

หมักเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อปั่นไฟใช้ ทั้งนี้ ด้วยการนาเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคจากบ้านเรือน
ร้านค้า ภัตตาคารต่างๆ รวมทั้งจาก ซุปเปอร์มาร์เก็ต นามาหมักเป็นอาหารให้แก่เชื้อจุลินทรีย์ ก็จะได้ก๊าซ
มีเทน ซึ่งนาไปเผาไหม้ให้ความร้อนออกมาปั่นกระแสไฟฟ้าได้เมืองใหญ่ๆ ในยุโรปมีโรงไฟฟ้าจากเศษอาหาร
เกือบทุกเมือง หรือประมาณ 13,800 โรง สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 7.4 กิกะวัตต์ เฉพาะในเยอรมันมีโรงไฟฟ้า
แบบนี้มากถึง 8,700 โรง อิตาลีมี 1,264 โรง สวิตเซอร์แลนด์มี 606 โรง
3.3.4 สหรัฐอเมริกา8

8

ณัฏฐนิช ตัณมานะศิริ 2557
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รัฐแมสซาซูเสทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศเริ่มโครงการควบคุมการทิ้งขยะอาหาร
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 โดยห้ามหน่วยงานที่ทิ้งขยะอาหารเกิน 1 ตันต่อสัปดาห์จัดการขยะด้วยการฝังกลบ
แต่ต้องบริจาคอาหารที่ยังรับประทานได้ให้องค์กรการกุศล รวมถึงนาส่วนที่เหลือส่งเข้ากระบวนการทาปุ๋ยหมัก
หรืออาหารสัตวว์ให้เกษตรกร หรือนาไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ เป็นต้น
3.3.5 ฟิลิปปินส์
ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการลดการสูญเสียแก่ผู้ผลิตและผู้แปรรูป
อาหารรายย่อย โดยเน้นบทบาทของการส่งเสริมและการวิจัย ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์มีการวิจัยและพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยว โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการสูญเสียทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และรักษา
คุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวไปจนถึงการบริโภค
แนวทางการดาเนินงาน มีดังนี้ (1) การบริหารจัดการพืชแบบบูรณาการ อาทิ การเลือก
พื้นที่เพาะปลูกการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การทาเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural
Practice: GAP)(2) การจัดการคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว อาทิ การเก็บเกี่ยว การเตรียมโรงบรรจุ
การบรรจุ หีบห่อ ห่วงโซ่ความเย็น การจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยวการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร
(Good Manufacturing Practice: GMP)
กลยุทธ์ในการดาเนินงาน มีดังนี้ (1) วิจัยและส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เช่น ความจาเป็นของการประเมินผลการวิเคราะห์ห่วงโซ่ 
คุณค่า การสร้างความตระหนักรู้การพัฒนา
ศักยภาพด้วยการเพิ่มขีดความสามารถ และการให้คาปรึกษา (2) เพิ่มขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้เสียใน
การตัดสินใจ โดยสามารถลดการสูญเสียมะม่วงได้ร้อยละ 30-100 (3) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและการ
บริหารจัดการ โดยสามารถลดการสูญเสียมะละกอได้ร้อยละ 33-100 และ (4) การสร้างองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่องแก่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยสามารถลดการสูญเสียกล้วยได้ร้อยละ 10-30
3.3.6 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment Programme: UNEP)
UNEPกาหนดให้ “foodwaste” เป็นหัวข้อของวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ (5 มิถุนายน 56)
และมีคาขวัญที่ว่า “Think. Eat. Save. Reduceyourfootprint” โดยมุ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากทางเลือกในการซื้ออาหารและแนะนาวิธีการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
เพื่อให้มีผลต่อการลดขยะอาหาร ค่าใช้จ่ายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริโภคเลือก
ซื้ออาหารจากระบบที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าและยั่งยืน (เช่น อาหารอินทรีย์ อาหารที่ผลิตใน
ท้องถิ่นซึ่งไม่ต้องเดินทางไกลหรืออาหารตามฤดูกาล เป็นต้น
3.3.7 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)
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ADB ให้ความสาคัญกับความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมาก โดย
ให้คามั่นสัญญาว่าจะให้การสนับสนุนงบประมาณในการลงทุนด้านความมั่นคงอาหาร 2 พันล้านเหรียญต่อปี
ซึง่ การลดการสูญเสียอาหารเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ ADB ด้านการพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของอาหาร ตลอดจนการเข้าถึง การมีอย่างเพียงพอ
ความปลอดภัย และคุณภาพ ให้แก่คนยากจนและกลุ่มคนเปราะบางในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่ง ADB
จะให้การสนับสนุนด้านนวัตกรรม รวมถึงการบูรณาการแบบองค์รวมและครอบคลุมให้มากยิ่งขึ้น ผ่านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตรและความมั่นคงอาหารด้วยการใช้กลยุทธ์การเติบโตสีเขียว
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผ่านการลดการสูญเสียจากการผลิตสินค้าพืช นอกจากนี้ ADB ยังเห็นความ
จาเป็นของการดาเนินงานในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วน/ภาคี เช่น ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ
ภาคเอกชน (PPP)ทั้งนี้ ADB จะให้เงินสนับสนุนประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ทั้งในรูปแบบ
การให้เปล่า (grant) และการให้กู้ยืม (loan) ตัวอย่างการดาเนินงานของประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ADB มีดังนี้
ปากีสถาน ได้รับเงินสนับสนุนจาก ADB จานวน 20 ล้านเหรียญ ในการก่อสร้างคลัง
จัดเก็บสินค้าผัก (มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่) ในฟาร์มโดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้ (1) สร้างคลังจัดเก็บ
สินค้า 1,300 แห่งในฟาร์ม และ 450 ในชุมชน (2) สร้างคลังจัดเก็บพืชน้ามันและโรงแปรรูป (3) ลดการสูญเสีย
จากการเก็บรักษาสินค้าในคลังลงจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 3 (4)เพิ่มรายได้ในการทาฟาร์ม และ
(5)พัฒนาอุปทานตลาดสาหรับสินค้านอกฤดูกาล
อินเดีย ได้กู้ยืมเงิน ADB จานวน 170 ล้านเหรียญในการพัฒนาธุรกิจเกษตรและห่วงโซ่
คุณค่า โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้ (1) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP)
โดยให้ความสาคัญกับการจัดส่งสินค้า (2) การขนส่งสินค้า ตลอดจนปรับปรุงการเชื่อมต่อด้วยการสร้างถนน
(3) การควบคุมอุณหภูมิห้องเย็น (4) การอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น การทาความสะอาดและการปอกเปลือก /
การลดอุณหภูมิ ล่วงหน้า (Pre-cooling) / การบรรจุ หีบห่อ / และ (5) การอานวยความสะดวกด้านน้าและ
พลังงาน
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษานี้จะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการสูญเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานในสินค้าผัก
ระหว่างปี 2555-2557 ซึ่งจะศึกษาเฉพาะสินค้าผักประเภทที่ใช้ประกอบสลัดเท่านั้น โดยใช้ข้อมูลการผลิต
จาก Food Balance Sheet ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และตัวแปรของ FAOในการคานวณหา
ปริมาณอาหารที่สูญเสียและที่ถูกทิ้งในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ จะใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการลดการสูญเสียสินค้าผักทั้งผู้จาหน่ายและธุรกิจบริการด้านอาหาร
จานวน 3 ราย ได้แก่ เทสโก้ โลตัส สานักงานโครงการหลวง กรุงเทพ และซิซซ์เล่อร์
4.1

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการสูญเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานในสินค้าผัก

อัตราการสูญเสียของสินค้าผักในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานอาหาร ได้จากการประมาณค่า
ของสถาบันอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งสวีเดน โดยจะอ้างอิงตามระดับการทิ้งอาหารในแต่ละภูมิภาค
ซึ่งอัตราการสูญเสียในห่วงโซ่อุปทานอาหารแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การผลิตทางการเกษตร การ
จัดเก็บหลังเก็บเกี่ยวและการจัดเก็บ การแปรรูปและการบรรจุ การจัดจาหน่าย และการบริโภค
สาหรับการประมาณอัตราการสูญเสียของสินค้าผักของประเทศไทยในแต่ละห่วงโซ่อุปทานโดยจะ
ทาการศึกษาเฉพาะผักที่ใช้ประกอบสลัด จานวน 14 ชนิด เท่านั้น ได้แก่ หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง ผักกาดหอม
มะเขือเทศแครอท แตงกวา กระหล่าปลี พริกหยวก กระหล่าดอก ฟักทอง มะเขือม่วง ข้าวโพดฝักอ่อน
ข้าวโพดหวาน และหน่อไม้ฝรั่งเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
ดังกล่าวข้างต้นซึ่งผลจากการศึกษา พบว่ามีอัตราการสูญเสียในการผลิตทางการเกษตรร้อยละ 15การ
จัดเก็บหลังเก็บเกี่ยวและการจัดเก็บร้อยละ 9 การแปรรูปและการบรรจุร้อยละ 25 การจัดจาหน่ายร้อยละ10
และการบริโภคร้อยละ7(ตารางที่ 4.1 ปริมาณสินค้าผักที่ใช้ประกอบสลัดที่สูญเสียตลอดห่วงโซ่การผลิตและที่
สูญเสียในปลายห่วงโซ่อาหาร ปี 2555-2557)

ตารางที่ 4.1 ปริมาณสินค้าผักที่ใช้ประกอบสลัดที่สูญเสียตลอดห่วงโซการผลิตและที่สูญเสียในปลายห่วงโซ่อาหาร ปี 2555-2556
รายการ

ผลผลิต
(ตัน)

ระหว่าง
การผลิต

54,300
139,160
29,620
120,360
625
163,177
232,549
7,446
กระหล่าดอก
21,334
ฟักทอง
98,095
มะเขือม่วง
2,575
ข้าวโพดฝักอ่อน 276,874
ข้าวโพดหวาน 420,862
หน่อไม้ฝรั่ง 23,094
1,590,071
รวม

8,145
20,874
4,443
18,054
94
24,477
34,882
1,117
3,200
14,714
386
41,531
63,129
3,464
238,511

หอมหัวใหญ่
มันฝรั่ง
ผักการหอม
มะเขือเทศ
แครอท
แตงกวา
กระหล่าปลี
พริกหยวก

ปริมาณการสูญเสียปี 2555
หลัง
ระหว่าง
การเก็บ แปรรูป
เกี่ยว
4,887
13,575
12,524
34,790
2,666
7,405
10,832
30,090
56
156
14,686
40,794
20,929
58,137
670
1,862
1,920
5,334
8,829
24,524
232
644
24,919
69,219
37,878 105,216
2,078
5,774
143,106 397,518

ระหว่าง
ขนส่ง
5,430
13,916
2,962
12,036
63
16,318
23,255
745
2,133
9,810
258
27,687
42,086
2,309
159,007

ในขั้น
การ
บริโภค
3,801
9,741
2,073
8,425
44
11,422
16,278
521
1,493
6,867
180
19,381
29,460
1,617
111,305

ผลผลิต
(ตัน)

ระหว่าง
การผลิต

39,909
105,160
29,810
104,146
715
169,170
242,817
9,317
19,162
78,698
21,552
273,005
400,091
25,294

5,986
15,774
4,472
15,622
107
25,376
36,423
1,398
2,874
11,805
3,233
40,951
60,014
3,794
227,827

1,518,846

ปริมาณการสูญเสียปี 2556
หลัง
ระหว่าง
การเก็บ แปรรูป
เกี่ยว
3,592
9,977
9,464
26,290
2,683
7,453
9,373
26,037
64
179
15,225
42,293
21,854
60,704
839
2,329
1,725
4,791
7,083
19,675
1,940
5,388
24,570
68,251
36,008 100,023
2,276
6,324
136,696 379,712

ระหว่าง
ขนส่ง
3,991
10,516
2,981
10,415
72
16,917
24,282
932
1,916
7,870
2,155
27,301
40,009
2,529
151,885

ในขั้น
การ
บริโภค
2,794
7,361
2,087
7,290
50
11,842
16,997
652
1,341
5,509
1,509
19,110
28,006
1,771
106,319

ผลผลิต
(ตัน)

ระหว่าง
การผลิต

37,756
98,464
30,220
105,600
220
174,840
248,440
6,436
18,825
98,134
1,417
285,097
414,467
20,219

5,663
14,770
4,533
15,840
33
26,226
37,266
965
2,824
14,720
213
42,764
62,170
3,033
231,020

1,540,134

ปริมาณการสูญเสียปี 2557
หลัง
ระหว่าง
การเก็บ แปรรูป
เกี่ยว
3,398
9,439
8,862
24,616
2,720
7,555
9,504
26,400
20
55
15,736
43,710
22,360
62,110
579
1,609
1,694
4,706
8,832
24,534
128
354
25,659
71,274
37,302 103,617
1,820
5,055
138,612 385,034

ระหว่าง
ขนส่ง
3,776
9,846
3,022
10,560
22
17,484
24,844
644
1,883
9,813
142
28,510
41,447
2,022
154,013

ในขั้น
การ
บริโภค
2,643
6,892
2,115
7,392
15
12,239
17,391
451
1,318
6,869
99
19,957
29,013
1,415
107,809
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4.2 การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการลดการสูญเสียสินค้าผัก
ผู้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการลดการสูญเสียสินค้าผัก ทั้งผู้
จาหน่ายและธุรกิจบริการด้านอาหาร จานวน 3 ราย ได้แก่ เทสโก้ โลตัส สานักงานโครงการหลวง กรุงเทพ
และซิซซ์เล่อร์สรุปได้ ดังนี้
4.2.1

เทสโก้ โลตัส

คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการ แผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน
เทสโก้ โลตัส ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมการลดการสูญเสียอาหารว่า เทสโก้ โลตัสได้ให้
ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าวมานานกว่า 4 ปีแล้วโดยเห็นว่าแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเริ่มกระบวนการตั้งแต่การซื้อสินค้าจากเกษตรกรไปจนถึงการจาหน่าย
ให้กับผู้บริโภค ซึ่งกิจกรรมที่ดาเนินการกับเกษตรกรจะเป็นกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว ส่วนผู้บริโภคจะ
เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้เพื่อลดการสูญเสียอาหาร
ลักษณะการดาเนินงานของเทสโก้ โลตัส
ที่ผ่านมาเทสโก้ โลตัสจะรับซื้อผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยจะนาสินค้ามาส่งที่ศูนย์
กระจายสินค้า (Distribution Center: DC) ที่กระจายอยู่ 3 จุดหลักๆ ได้แก่ กรุงเทพฯ บางบัวทอง
นนทบุรี ทาให้ไม่สามารถกาหนดปริมาณและคุณภาพของสินค้าที่แน่นอนได้ มีสินค้าเสียหายและต้องคัดทิ้ง
เป็นจานวนมาก รวมถึงถูกตีกลับประมาณร้อยละ 60-70 ของสินค้าทั้งหมด โดยเฉพาะผักและผลไม้ที่มี
คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ต่อมาเทสโก้ โลตัสเริ่มมีแนวคิดในการลดการสูญเสีย โดยเริ่มจากตัวเกษตรกรเป็น
อันดับแรก มีการปรับเปลี่ยนวิธีการรับซื้อสินค้าด้วยการรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรงให้มากขึ้นรวมถึง
แนะนาเกี่ยวกับวิธีการลดการสูญเสีย ทั้งช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม วิธีการขนส่ง เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีที่มีปัญหาสินค้าล้นตลาด โดยรับซื้อสินค้าตามฤดูกาล และจัด
โปรโมชั่นสินค้า
แนวทางการดาเนินงานเพื่อลดความสูญเสียอาหาร
(1) การรับซื้อสินค้าโดยตรงจากเกษตรกร (Direct Sourcing)โดยเทสโก้ โลตัส จะ
เริ่มตั้งแต่การเข้าไปพูดคุยกับเกษตรกรเพื่อปรับทัศนคติในการเพาะปลูก โดยให้คาแนะนากับเกษตรกรว่า
“หยุดปลูกตามใจ แต่ปลูกตามอุปสงค์ตลาด” กล่าวคือ ปลูกในสิ่งที่ลูกค้ากินและในปริมาณที่ลูกค้าซื้อทาให้
สามารถกาหนดปริมาณและคุณภาพของสินค้าได้ นอกจากนี้ ยังเข้าไปช่วยวางแผนการผลิตร่วมกับ
เกษตรกร เพื่อให้ผลผลิตออกมาในช่วงที่ตลาดมีความต้องการ ช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ทั้งหมด เช่น
ปลูกผักตามฤดูกาลและเทศกาล (เทศกาลตรุษจีน กินเจ เป็นต้น)อีกทั้งสนับสนุนความรู้และเทคนิคการปลูก
ที่ได้มาตรฐาน โดยจะมีทีมนักวิชาการเข้าไปให้ความรู้เรื่องการพ่นยา วิธีการเก็บเกี่ยว และระยะเวลาเก็บ
เกี่ยว เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ไม่มีสารเคมีตกค้าง ตรงตามความต้องการของลูกค้า
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ตัวอย่างสินค้าที่มีการดาเนินการเพื่อลดความสูญเสีย ได้แก่
กล้วย ที่ผ่านมา
เกษตรกรจะตัดกล้วยตามความเคยชิน ปัญหาที่พบคือร้อยละ 30 ของกล้วยไม่สุก หัวปลีโตไม่เต็มที่ มีเชื้อโรค
ทาให้กล้วยเน่า เทสโก้ โลตัส จึงเข้าไปให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการเก็บผลผลิตที่เหมาะสม โดยใช้
สติกเกอร์แปะที่หัวปลีเพื่อระบุวันเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว รวมถึงไม่ควรวางสินค้าไว้กับพื้น เพื่อ
ป้องกันเชื้อโรคทาให้อายุของกล้วย(Shelf life)ยาวขึ้นมีโอกาสขายได้มากขึ้น ซึ่งการแก้ปัญหาเหล่านี้ ทาให้
ปริมาณกล้วยที่ไม่สุกเหลือเพียงร้อยละ 10 และสามารถลดการเน่าเสียได้ ผักบุ้งที่ผ่านมามีวิธีการขนส่งที่ไม่
เหมาะสม คือใช้วิธีการใส่เข่งรวมกัน ทาให้สินค้าถูกกดทับ เกิดความเสียหาย ร้อยละ 70 ของผักบุ้งที่อยู่
ข้างบนขายได้ ร้อยละ 20 ขายลดราคา และร้อยละ 10โดนทับเสียหาย ต้องคัดทิ้ง ต่อมาบริษัทพรานทะเล
มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน) ผู้รวบรวมสินค้าให้เทสโก้ โลตัส จึงเข้าไปแนะนาวิธีการลดการสูญเสียระหว่าง
ขนส่ง เช่น ใช้ตะกร้า/ถาด หรือภาชนะขนส่งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันสินค้าทับกัน ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์/
ภาชนะในการขนส่งให้ จึงสามารถขายผักบุ้งได้หมด
ข้อดีของการรับซื้อสินค้าโดยตรงจากเกษตรกรมีหลายประการได้แก่ (1) เป็นช่องทาง
จาหน่ายสินค้าที่มั่นคงให้กับเกษตรกร ด้วยการวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้า ทาให้เกษตรกรสามารถวาง
แผนการเพาะปลูกและบริหารต้นทุนได้ (2) ช่วยให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม
(Small and Medium Enterprises: SMEs)ทาให้สินค้าหน้าฟาร์ม เช่น กล้วย มะเขือเทศ ถูกปฏิเสธ
น้อยลง(3) เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เนื่องจากสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าได้และ
(4) ไม่ต้องประสบปัญหาการสูญเสียผลิตผลจากสินค้าล้นตลาด ทาให้สามารถลดการทิ้งอาหารได้มาก
ปัจจุบัน เทสโก้ โลตัสมีการทา Direct Sourcing ครอบคลุมกว่าร้อยละ 95 ของสินค้าเกษตรที่เทสโก้ โลตัส
รับมาจาหน่าย และคาดว่าจะเป็นครบร้อยละ 100 ในปี 2015 นี้
(2) การทาความตกลงกับคู่ค้า เทสโก้ โลตัส จะซื้อสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง ได้แก่
บริษัทพรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน) และบริษัท วัน บานาน่า จากัด และเกษตรกร เป็นต้น ซึ่งจะ
ทาหน้าที่เป็นผู้รวบรวมสินค้า ( Collector) รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพคัดทิ้งบรรจุ (Packing) และกระจาย
สินค้า (Distribution) ให้กับเทสโก้ โลตัส ยกตัวอย่างเช่น บริษัทพรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน) จะ
เชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารคลังสินค้า นอกจากจะช่วยเรื่องการขนส่งแล้ว ก็จะเข้ามาช่วยเหลือดูแลการ
เก็บผลผลิตที่ช่วยลดการสูญเสีย ตลอดจนแนะนาเกษตรกรเกี่ยวกับวิธีเพาะปลูกโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่า
แมลง อีกทั้งยังมีระบบตรวจสอบสินค้าตามมาตรฐานเดียวกับเทสโก้ โลตัส จากการดาเนินงานที่ผ่านมาจะ
ช่วยลดการเน่าเสีย ทาให้เพิ่มอายุสินค้า (Shelf life) จาก 3 วันเป็น 5 วัน ทั้งนี้ นอกจากนี้ เทสโก้
โลตัส ยังสนับสนุนให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการรายย่อย คือนอกจากจะผลิตสินค้าแล้ว ยังทาหน้าที่เป็นผู้
รวบรวมและขนส่งสินค้าให้กับเทสโก้ โลตัสด้วย
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(3) การจัดโปรโมชั่นสินค้าเทสโก้ โลตัส มีกลยุทธ์ในการลดการสูญเสียด้วยการใช้วิธี
จัดโปรโมชั่นตามปริมาณสินค้าเพื่อไม่ให้มีสินค้าเหลือ โดยสินค้าใดที่มีปริมาณมากและใกล้หมดอายุ ก็จะเร่ง
ทาการตลาดด้วยการจัดโปรโมชั่นเพื่อให้ขายได้เยอะที่สุดและเหลือน้อยที่สุด หากยังมีสินค้าเหลือก็จัด
โปรโมชั่นลดล้างสต๊อก สาหรับสินค้าที่รูปลักษณ์ไม่สวยงาม/ไม่ได้มาตรฐาน ก็จะนามาบรรจุใหม่
(Repackaging) และลดราคา รวมทั้งติดฉลากอธิบายผู้ซื้อว่าสินค้าที่รูปลักษณ์ไม่สวยงามนั้น รสชาติและ
คุณภาพยังเหมือนเดิม สามารถรับประทานได้ตามปกติตัวอย่างเช่น การนาข้าวที่ถุงแตก ซึ่งจะทาให้มีมอด
และเสียเร็ว มาบรรจุใส่ถุงพิเศษและขายในราคาพิเศษ
(4) การบริจาค โดยนาสินค้าคุณภาพดีที่บรรจุภัณฑ์เสียหายจากการขนส่ง มีลักษณะ
ไม่สมบูรณ์ หรือสินค้าใกล้หมดอายุ เช่น ข้าว (ถุงแตก/รั่ว) ไข่ไก่ (ที่มีสภาพดีจากแพ็คไข่ที่แตกหัก) แยม
น้าพริกเผา ซอส น้าปลา ที่จะหมดอายุภายใน 2 เดือน บริจาคให้กับมูลนิธิกระจกเงาสาหรับ “โครงการรถ
หมูแดง ”ทั้งนี้ จะมีฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ของเทสโก้ โลตัส และของมูลนิธิกระจกเงา
ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนนาออกบริจาคด้วนยอกจากนี้ ยังมีการบริจาคไข่ให้กับโรงเรียนใกล้สาข า
อีกด้วย
(5) การบริหารห่วงโซ่อุปทานในองค์กร เทสโก้ โลตัส จะให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคโดยจะมีแผนกควบคุมคุณภาพ
และแผนกตรวจสอบสินค้าในทุกๆ Distribution Center (DC) รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์การอาหาร ( Food science) ทาหน้าที่จัดหาสินค้าใหม่ และกากับดูแลคุณภาพของสินค้า
ตลอดจนทีมงานที่เข้าไปให้การอบรมความรู้แก่เกษตรกรด้านการเพาะปลูก การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ของสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ สินค้าร้อยละ 99 ของเทสโก้ โลตัส จะมี
QRCode ที่สามารถตรวจดูเส้นทางการผลิตได้ เช่น ใครเป็นคนผลิต เริ่มเก็บเกี่ยววันไหน เป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมากขึ้น
ผลสาเร็จจากการดาเนินงานเพื่อลดการสูญเสียของเทสโก้ โลตัส
จากการดาเนินงานร่วมกับเกษตรกรและคู่ค้าเพื่อลดการสูญเสีย ทาให้เกษตรกรหันมา
ปลูกตามอุปสงค์ของตลาดมากขึ้น ทั้งนี้ การรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง ทาให้เกษตรกรสามารถวาง
แผนการเพาะปลูกได้ดี ช่วยลดปัญหาพืชผลล้นตลาดจนกลายเป็นขยะอาหาร อีกทั้ง ยังทาให้คู่ค้าจัดส่งผัก
และผลไม้สดมายังโรงบรรจุหีบห่อได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดของเสียจากสินค้าด้อยคุณภาพ ปัจจุบัน สินค้า
หน้าฟาร์มถูกปฏิเสธน้อยลง อายุสินค้า (Shelf life)เพิ่มขึ้น โดยสามารถลดการสูญเสียจากร้อยละ 17 เป็น
ร้อยละ 10 ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นเป็น 10 ตันต่อปี) ทาให้ปัจจุบันมีปริมาณการสูญเสีย
เพียงร้อยละ 1 ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เท่านั้น นอกจากนี้ ทั้งยังสามารถตรวจสอบเวลาเก็บ
เกี่ยว และแหล่งผลิตได้อย่างแม่นยา
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แผนภาพที่ 4.2: แผนผังกระบวนการดาเนินงานของเทสโก้ โลตัส

ที่มา: เทสโก้ โลตัส
4.2.2 สานักงานโครงการหลวง กรุงเทพฯ
นายวิชชวัทธิ์ จิราวณิชวัฒน์เจ้าหน้าที่งานคัดบรรจุกรุงเทพ สานักงานโครงการหลวง
กรุงเทพฯ ให้ข้อมูลว่า โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเกษตรกรบนดอยในการ
ปลูกพืชผักเมืองหนาว ได้แก่ ผักห่อหัว (ได้แก่ ผักกาด กระหล่า ผักกาดขาวปลี ผักกาดหางหงษ์
)ผักใบ
(ได้แก่ โป่ยเล้ง คะน้า ยอดฟักแม้ว ผักกาดฮ่องเต้) ซึ่งผักที่ผลิตมากที่สุด ได้แก่ ผักกาดแก้ว (ร้อยละ 50) ผัก
สลัด red oak มะเขือเชอรี่แดง ปัจจุบันมีศูนย์การผลิตจานวน 38 ศูนย์โดยศูนย์ใหญ่อยู่ที่แม่เหี่ยะ
ลักษณะการดาเนินงานของโครงการหลวง กรุงเทพฯ
โครงการหลวง กรุงเทพฯ ทาหน้าที่เป็นกึ่งโรงบรรจุสินค้า (Packing House)กึ่งศูนย์กลาง
การกระจายสินค้า (Distribution Center) ที่รับสินค้ามาจากศูนย์ผลิตโครงการหลวง38 ศูนย์ที่จังหวัด
เชียงใหม่ โดยจะมีฝ่ายคัดแยกสินค้าและบรรจุหีบห่อ รวมทั้ง ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Center) ก่อน
จัดส่งให้ร้านค้าของโครงการและร้านค้าที่สนใจ โดยคู่ค้าหลัก ได้แก่ ซุปเปอร์มาเก็ตพ่อค้าที่รับไปขายส่ง ฟู๊ด
แลนด์ สนามบินสุวรรณภูมิ ท็อปซุปเปอร์มาเก็ตเป็นต้น อย่างไรก็ตาม จะมีบางกรณีที่ศูนย์ผลิตโครงการ
หลวงจะส่งสินค้าถึงลูกค้าโดยตรง โดยไม่ผ่านฝ่ายคัดแยกสินค้า กรุงเทพฯ เพื่อลดความซ้าซ้อน ลดขั้นตอน
เช่น สินค้าที่ส่งไปยัง Sizzler
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สาหรับขั้นตอนในกระบวนคัดแยก โครงการหลวง กรุงเทพฯ จะเก็บสินค้าไว้ห้องเย็นไม่
เกิน 3 วัน และด้วยระเบียบของโครงการฯ สินค้าที่เหลือหรือส่งคืนต้องกาจัดทิ้ง เนื่องจากมีพื้นที่ห้องเย็นใน
การเก็บจากัด ต้องสร้างพื้นที่ให้กับสินค้าชุดใหม่ รวมทั้งระเบียบปฏิบัติของโครงการฯที่ห้ามมิให้นาสินค้าที่
ออกจากห้องเย็นแล้วกลับเข้ามาในห้องเย็นอีกเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าทั้งนี้ ได้ประมาณการว่าร้อยละ
20-30ของสินค้าในห้องเย็นจะถูกกาจัดทิ้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงเวลา เช่นฤดูหนาว จะมีผลผลิตเข้ามาเป็น
จานวนมาก แต่ห้องเย็นมีจากัด จึงต้องนาผักใหม่มาเก็บแทนที่ผักเก่า ทาให้ต้องทิ้งผักประมาณ 7-8 ตันต่อ
วัน ขณะที่ฤดูร้อนจะทิ้งผักประมาณ 1 ตันต่อวัน
ที่ผ่านมาโครงการหลวง กรุงเทพฯ จะมีการคัดทิ้งสินค้าประมาณร้อยละ 10-30โดยสาเหตุ
สาคัญของการสูญเสียขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ (1) ชนิดของผักและแนวทางการปฏิบัติของแต่
ละศูนย์ผลิต ในบางครั้งผักชนิดเดียวกัน บรรจุในรถคันเดียวกัน แต่มาจากต่างศูนย์ผลิต ก็เกิดการสูญเสียใน
ระดับที่ต่างกัน กล่าวได้ว่า สาเหตุของการสูญเสียส่วนหนึ่งมาจากศูนย์ผลิตต้นทางซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก
(2) แนวปฏิบัติของโครงการหลวงฯ เช่น การห้ามมิให้นาสินค้าที่ออกจากห้องเย็นแล้วกลับเข้ามาในห้องเย็น
อีก และการกาจัดสินค้าที่เหลือหรือส่งคืนอีกทั้งทางโครงการฯ ยังไม่เห็นความสาคัญของการลดการสูญเสีย
มากนัก เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการคือเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร จึงเน้นแต่การส่งเสริมการปลูก
เท่านั้น(3) ต้นทุนในการคัดสินค้าทิ้งสินค้า ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณของโครงการ เนื่องจากกระบวนการ
ต่างๆ ต้องใช้ต้นทุน รวมทั้งการจ้างรถขยะเพื่อมาขนสินค้าที่ต้องทิ้งไป ทั้งนี้ โครงการหลวงฯ เคยทา
โครงการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อหาทางใช้ประโยชน์จากของที่เหลือทิ้ง เช่น การทาปุ๋ยชีวภาพกับกรม
พัฒนาที่ดิน แต่เนื่องจากต้องใช้ต้นทุนมาก ตลอดจนไม่มีช่องทางตลาด จึงยุติโครงการลงและ (4) ทัศนคติ
ของผู้บริโภคก็เป็นปัจจัยสาคัญต่อการสูญเสียเช่นกัน เช่น สตอร์เบอร์รี่ที่มีสีขาวปนมา ผู้บริโภคจะไม่ซื้อ
เพราะคิดว่ายังไม่สุก ซึ่งจริงๆ แล้วสุกทานได้ เพียงแต่อาจจะมีบางส่วนของผลที่ไม่โดนแดดทาให้เป็นสีขาว
ในทางกลับกัน ผักกุ้ยช่ายสีขาวซึ่งเกิดจากไม่โดนแดด แต่กลับมีคนซื้อจานวนมาก หรือ ในกรณีของผักกาด
แก้วที่ขั้วหรือใบมีสีแดง ผู้บริโภคจะไม่ซื้อเช่นกันซึ่งชี้ให้เห็นทัศนคติที่ผิดเพี้ยนไปของผู้บริโภค
แนวทางการดาเนินงานเพื่อลดความสูญเสีย
(1) ปรับปรุงวิธีการบรรจุสินค้า (Packing)เดิมโครงการหลวง กรุงเทพฯ จะใช้
วิธีการบรรจุสินค้ามาจากศูนย์ผลิตที่เชียงใหม่เพื่อพร้อมขายเลย ซึ่งใช้ระยะเวลาในการขนส่งประมาณ 8-10
ชั่วโมงทาให้มีสินค้าที่ต้องคัดทิ้งเป็นจานวนมาก เนื่องจากเกิดการสูญเสียระหว่างขนส่ง เช่น ได้รับแรง
กระแทกตอนรถวิ่ง หรือตอนถ่ายสินค้าขึ้นลงรถ เป็นต้น ต่อมาโครงการหลวง กรุงเทพฯ จึงรับสินค้ามา
บรรจุหีบห่อเอง ซึ่งช่วยลดสินค้าที่เสียได้
(2) ปรับปรุงวิธีการชนส่ง/เปลี่ยนภาชนะบรรจุสินค้าที่เหมาะสมกว่า สินค้าที่มีการ
สูญเสียมากคือสลัดแก้ว(ร้อยละ 50) กะหล่าปลี ผักกาดขาวปลี และมะเขือเทศเชอรี่แดง เป็นต้น ซึ่งส่วน
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ใหญ่เกิดจากสินค้ากดทับนอกจากนี้ การควบคุมอุณหภูมิในการขนส่งก็เป็นปัจจัยสาคัญของการลดการ
สูญเสียเช่นกัน ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดต้องการอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น เดิมจะบรรจุบล็อกคอลี่ใน
ถุงพลาสติกและแพ็คใส่ลังโฟม โป๊ะด้วยน้าแข็ง ปัญหาที่พบคือ ขั้วเหลือง ดอกเหลือง จึงเริ่มเปลี่ยนวิธีการ
ขนส่ง โดยใช้วิธีนาขวดบรรจุน้าไปแช่แข็ง และวางในกล่องโฟมที่ใช้บรรจุสินค้า ไม่ให้สัมผัสตัวผักโดยตรง
ซึ่งช่วยรักษาบล็อกโคลี่ได้ดีกว่าห้องเย็น ถือว่าเป็นวิธีการแบบพื้นบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง นอกจากนี้ การลดความหนาแน่นของสินค้าในตะกร้า/กล่อง ก็จะช่วยลดการสูญเสียได้
เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ทาให้ต้นทุนสูงขึ้นด้วยเช่นกัน (เช่น จากที่เคยขนสินค้าได้ 2 ตัน ก็จะเหลือ 1 ตัน) ทาง
โครงการหลวง กรุงเทพฯ จึงใช้วิธีการเพิ่มสินค้าประเภทอื่นเข้าไปแทนเพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง
(3)
บริหารจัดการสินค้าที่เสีย/คัดทิ้ง สาหรับของผักที่มีตาหนิแต่ยังสามารถ
รับประทานได้ ก็จานาไปตัดแต่ง ตัดกาบใบในส่วนที่เสีย และบรรจุขายใหม่ในราคาที่ถูกลง เนื่องจาก
น้าหนักลดลง
(4)
ประสานกับคู่ค้า เช่น เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี เพื่อจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
เพื่อให้มีสินค้าเหลือน้อยที่สุด
(5) บริจาค ให้เด็กกาพร้าสวนสัตว์ดุสิต และนิสิต นักศึกษาที่นาไปออกค่าย สาหรับ
สินค้าที่บริจาคให้สวนสัตว์นั้น จะบริจาคเป็นรายปีโดยสวนสัตว์ฯ จะมารับสินค้าเองทุกอาทิตย์ ๆ ละ 3 วัน
อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของโครงการ จะมีมาตรการให้เจาะหรือฉีกถุงบรรจุผลิตภัณฑ์ก่อนนาไป
บริจาค
4.2.3 ซิซซ์เล่อร์(Sizzler)
คุณนวลหง ไตรยุทธ ผู้จัดการเขตให้ข้อมูลว่า ซิซซ์เล่อร์มีร้านสาขาในกรุงเทพฯ จานวน
16 สาขา ผักสาคัญที่ใช้มากในกิจการ เช่น ผักโขม แตงกวา หอมใหญ่ หอมแดง แครอท ฟักทองไทย
ฟักทองญี่ปุ่น กระหล่าปลี เป็นต้น สาหรับแหล่งที่มาของผักที่ใช้ในกิจการ ได้แก่ตลาดไท (ร้อยละ 60)
โครงการหลวง (ร้อยละ 20)และที่เหลือมาจากแหล่งอื่นๆ
ลักษณะการดาเนินงานของ Sizzler
ซิซซ์เล่อร์จะรับซื้อสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง (Supplier) ซึ่งจะทาหน้าที่ในการจัดหาและ
กระจายสินค้าให้ ทั้งนี้ ผักส่วนใหญ่จะได้รับการตัดแต่ง หั่น และคัดคุณภาพจาก Supplier มาแล้ว ซึ่งทาง
ซิซซ์เล่อร์จะมีเอกสารระบุคุณสมบัติของผักที่ต้องการ ถ้าพบว่าผักไม่ได้คุณสมบัติหรือเน่าเสีย ก็จะส่งสินค้า
กลับคืนให้ Supplier โดยไม่ให้ตกค้างอยู่ในร้านเนื่องรักษาภาพลักษณ์ของกิจการ
แนวทางการดาเนินงานเพื่อลดความสูญเสียอาหาร
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(1) ใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบให้ได้มากที่สุดและให้เหลือทิ้งน้อยที่สุด โดยใช้เทคนิค
การหั่นวัตถุดิบให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด เหลือทิ้งเฉพาะส่วนที่กินไม่ได้หรือไม่นิยมรับประทาน ยกตัวอย่างเช่น
พริกใหญ่แดง จะหั่นเป็น 2 ลักษณะ คือหั่นลูกเต๋าและหั่นแว่นเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากส่วนที่กินได้ทั้งหมด
แต่ในบางสินค้า เช่น ต้นหอม ลูกค้านิยมทานแต่ส่วนที่เป็นสีเขียว จึงจาเป็นต้องหั่นส่วนปลายและส่วนต้นทิ้ง
และด้วยระบบของทางร้านที่ไม่สามารถให้พนักงานนาเอาไปทาอย่างอื่นได้ จาเป็นต้องทิ้งทั้งหมดและใน
กรณีที่มีสินค้าไม่ได้คุณภาพ (เช่น ลักษณะไม่เป็นไปตามที่กาหนด บิดเบี้ยว หรือไม่ได้ขนาด) ปะปนมาใน
จานวนเล็กน้อย ก็จะนาไปทาอาหารอย่างอื่นที่ไม่ต้องอาศัยภาพลักษณ์ เช่น หั่นผสมในซุป
(2) นาระบบการเก็บรักษาสินค้าแบบโกดังรวมหรือ Distribution Center (DC) มาใช้
โดยซิซซ์เล่อร์เริ่มมีการนาระบบ DC มาใช้ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2558 เริ่มจาก Supplier จะนาสินค้ามา
ส่งที่ DC ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพคัดกรองและ Process ในขั้นแรกหลังจากนั้นจะกระจายสินค้า
มาที่ร้านสาขา นอกจากนี้ ทางซิซซ์เล่อร์ยังมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี ทาให้ปัญหาการสูญเสียจากการ
ขนส่งและบรรจุภัณฑ์มีน้อย
(3) วางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า ซึ่งแต่ละสาขาจะมีการประเมินและคาดการณ์
จานวนลูกค้าในแต่ละวัน ประกอบกับการเช็คสต็อกสินค้าทุกวัน โดยจะสั่งสินค้าให้เพียงพอกับจานวนลูกค้า
ที่คาดการณ์เอาไว้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว จะทาให้มีปริมาณสินค้าเหลือน้อยที่สุดสาหรับสินค้าที่เหลือ
ทางร้านจะนาออกจาหน่ายในวันถัดไป โดยใช้ระบบการจัดการสินค้าแบบ first in first out และมีการใช้
สติ๊กเกอร์ระบุวันหมดอายุ เพื่อรักษาคุณภาพสินค้า
ผลสาเร็จจากการดาเนินงานเพื่อลดการสูญเสียของซิซซ์เล่อร์
ลักษณะการดาเนินกิจการของซิซซ์เล่อร์ที่สั่งซื้อสินค้าผ่าน
Supplier ซึ่งทาหน้าที่ คัด
คุณภาพสินค้าในเบื้องต้น ประกอบกับลักษณะของสินค้าที่เลือกใช้ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ได้รับการตัดแต่ง
มาแล้ว ไม่ใช่วัตถุดิบ ทาให้มีสินค้าที่ส่งกลับคืนจานวนไม่เกินร้อยละ10 ของสินค้าผักทั้งหมดซึ่งการ
ดาเนินการในลักษณะนี้ ทาให้ประหยัดต้นทุนในการจ้างพนักงานเพิ่ม ลดขั้นตอนการทางาน อีกทั้ง สามารถ
ควบคุมคุณภาพสินค้าได้ และมีของเหลือทิ้งในปริมาณร้อยละ 3-5 เท่านั้น นอกจากนี้ อาหารเหลือทิ้งจาก
ลูกค้าก็มีจานวนไม่มากเช่นกัน เนื่องจากไม่ได้จากัดเวลาในการรับประทาน ลูกค้าจึงมีเวลาในการ
รับประทานอาหาร จึงเหลือปริมาณอาหารทิ้งไม่มากเหมือนร้านค้าประเภทบุฟเฟต์ทั่วไป
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บทที่ 5
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อสรุป
วิกฤติขยะอาหารเป็นปัญหาระดับโลกที่จาเป็นต้องเร่งแก้ไข จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่า ในปี 2553 อาหารที่ผลิตในโลกกลายเป็นขยะอาหาร 1 ใน 3 หรือคิดเป็น
น้าหนัก 1.3 ล้านตันต่อปี ขณะที่มีประชากรทั่วโลกต้องเผชิญกับความอดอยากหิวโหยมากถึง 870 ล้านคน
นอกจากนี้ FAO ยังกล่าวถึงจาเป็นต้องที่ต้องเพิ่มการผลิตอาหารให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 60 เพื่อรองรับจานวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้นถึง 9,000 ล้านคนในปี 2593 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง
ทาให้เกิดความอดอยากหิวโหยทั่วโลก ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า อาหารเหลือทิ้งไม่ได้กระทบต่อความ
มั่นคงทางอาหารเท่านั้น แต่ยังส่งกระทบทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมด้วย อีกทั้งการสูญเสียและทิ้ง
อาหารยังเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมธรรมชาติที่ใช้เพาะปลูกอาหารโดยไม่จาเป็น
ขยะอาหารเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ช่วงการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว ขนส่ง จนถึง
ร้านค้า และถึงมือผู้บริโภคสาหรับประเทศกาลังพัฒนา ที่มาของขยะอาหารมักเกิดขึ้นในขั้นตอนระหว่างทาง
จากผู้ผลิตมาถึงผู้บริโภค ตั้งแต่การเก็บเกี่ยว ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง ไปจนถึงการจัดเก็บที่
ไม่ได้ประสิทธิภาพ ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว วัฒนธรรมการบริโภคมักส่งผลให้อาหารถูกทิ้งไปในขั้นตอน
การค้าปลีก เนื่องจากการปฏิเสธผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่ได้ขนาดหรือรูปร่างตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ ปัจจุบัน
ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนา รวมถึงองค์การระหว่างประเทศทั่วโลกต่างให้ความสนใจกับ การ
ลดการสูญเสียและการทิ้งขว้างอาหารเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทาความอดอยากหิวโหยและ
ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงอาหาร
ผลจากการศึกษา อัตราการสูญเสียของสินค้าผักของประเทศไทยในแต่ละห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่
หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง ผักกาดหอม มะเขือเทศแครอท แตงกวา กระหล่าปลี พริกหยวก กระหล่าดอก ฟักทอง
มะเขือม่วง ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน หน่อไม้ฝรั่งพบว่า มีอัตราการสูญเสียในการผลิตทางการเกษตรร้อย
ละ 15 การจัดเก็บหลังเก็บเกี่ยวและการจัดเก็บ ร้อยละ 9 การแปรรูปและการบรรจุร้อยละ 25 การจัดจาหน่าย
ร้อยละ 10 และการบริโภคร้อยละ 7
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการลดการสูญเสียสินค้าผักจานวน 3 ราย ได้แก่ เทส
โก้ โลตัส สานักงานโครงการหลวง กรุงเทพ และซิซซ์เล่อร์ พบว่า แนวทางการลดการสูญเสียและทิ้งขว้าง
อาหาร จะต้องมีการดาเนินการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า และต้องดาเนินการใน
ลักษณะของการบูรณาการ จึงจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ กล่าวคือ เกษตรกรต้องผลิตสินค้าโดยคานึงถึง
ความต้องการของตลาด เพื่อป้องกันสินค้าล้นตลาด ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตลอดจนให้
ความสาคัญกับขั้นตอนการเก็บเกี่ยว / สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับการค้าปลีกและผู้บริโภคถึง
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ผลกระทบจากอาหารจานวนมากถูกทิ้งเนื่องจากขนาด สีสัน หรือรูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้มาตรฐาน รวมถึง
ระเบียบกฎเกณฑ์ของกิจการที่คานึงถึงคุณภาพมาตรฐาน แต่อาจทาให้มีการทิ้งอาหารโดยไม่เกิดประโยชน์
(อาหารที่ยังสามารถบริโภคได้) รวมถึงการหาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากอาหารที่ถูกทิ้ง ก็จะช่วยลด
ปริมาณอาหารที่กลายเป็นขยะ อาทิ การบริจาค การทาโปรโมชั่นลดราคาสินค้า
ปัจจุบันประเทศไทย มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเริ่มให้ความสาคัญกับการลดการสูญเสีย
และทิ้งขว้างอาหาร สาหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการบรรจุแนวทางการดาเนินงานไว้ในแผนพัฒนา
การเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) / กรอบยุทธศาสตร์
ความมั่นคงด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2556-2559) รวมถึงการดาเนินโครงการ
SaveFoodNetwork(SFNET) ร่วมกับ FAO /กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ได้ผลักดันให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติสาหรับในส่วนของภาคเอกชน ได้แก่ เทส
โก้ โลตัส ได้มี อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนดังกล่าว ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา
การสูญเสียและการทิ้งขว้างอาหารได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานเห็นได้จากปริมาณขยะในประเทศไทยที่มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขาดการบูรณาการต่างคนต่างทา นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ การสูญเสีย
อาหารและทิ้งอาหารในเชิงลึกมากนัก ทาให้ไม่สามารถรู้สาเหตุของการสูญเสียและแก้ปัญหาได้ตรงจุด
5.2 ปัญหา
5.2.1 ปัจจุบันข้อมูล ปริมาณการสูญเสียและการทิ้งอาหาร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของประเทศ
ไทยยังมีไม่มากนัก เนื่องจากประเทศไทยยังไม่ให้ความสาคัญกับปัญหาดังกล่าวเท่าที่ควร เห็นได้จากนโยบาย
การเกษตรของประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงอาหารจะให้ความสาคัญกับด้านอุปทานมากกว่าอุปสงค์
คือเน้นที่การเพิ่มผลผลิตเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ทาให้ ไม่มีข้อมูลเพื่อใช้ในการกาหนดนโยบายหรือมาตรการ
เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน
5.2.3 นิยามของการสูญเสียและทิ้งขว้างอาหารในแต่ละองค์กร/ประเทศยังมีความแตกต่างกัน เช่น
FAO จะวัดปริมาณการสูญเสียหรือถูกทิ้งเฉพาะส่วนที่บริโภคได้เท่านั้น ดังนั้น อาหารที่ผลิตเพื่อการบริโภคของ
มนุษย์ แต่ไม่มีการนามาบริโภค FAO จะถือเป็นอาหารที่สูญเสียหรือถูกทิ้ง เช่น อาหารสัตว์ ในขณะที่หลาย
ประเทศรวมทั้งประเทศไทย มีการนาอาหารมนุษย์ที่ในส่วนที่ไม่บริโภคมาเป็นอาหารสัตว์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละประเทศ ดังนั้น ทาให้ไม่สามารถกาหนดตัวชี้วัดในการหาปริมาณการสูญเสีย
และการทิ้งขว้างอาหารที่เป็นมาตรฐานสากลได้
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5.3 ข้อเสนอแนะ
การแก้ปัญหาวิกฤตการสูญเสียและทิ้งขว้างอาหารเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดการสูญเสียทรัพยากร
และเพิ่มอาหารให้ผู้อดอยากหิวโหย จาเป็นต้องมีการบูรณาจากการทุกภาคส่วน ดังนี้
5.3.1 ภาครัฐ : ปัญหาการสูญเสียและทิ้งขว้างอาหาร ควรได้รับการแก้ไขตั้งแต่ต้นน้าการผลิต คือ
ตัวเกษตรกร ซึ่งทิศทางแนวโน้มการสูญเสีย อาหารมี เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องทั้ง จากการใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกมากเกิน
ความจาเป็น การจัดการต้นทาง ทั้งหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุ และ การขนส่ง เป็นต้น ทั้งนี้ ควรเริ่มจากการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งนอกจากจะ ช่วยลดปริมาณการสูญเสียแล้ว ยัง สามารถช่วยลด
ต้นทุนอาหารที่จะมาสู่มือผู้บริโภคได้ รวมถึงจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงอาหารด้วย ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควร
เร่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสูญเสียและการทิ้งอาหารในสินค้าเกษตรสาคัญของไทยตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ตลอดจนแนวทางการดาเนินงานของประเทศต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดนโยบายหรือแนวทางในการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทย
5.2.2 ภาคเอกชน: ควรเพิ่มบทบาทในการลดการสูญเสียและทิ้งขว้างอาหาร โดยเฉพาะผู้ค้าปลีก
เนื่องจากเป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคทั้งนี้ การวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า รวมถึงการทา
ความเข้าใจกับเกษตรกรถึงคุณภาพมาตรฐานสินค้า ตลอดจนความต้องการของตลาด ก็จะช่วยลดการสูญเสีย
อาหารได้ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ การสร้างการรับรู้และทัศนคติที่ดีให้กับผู้บริโภค อาทิ รูปลักษณ์ของสินค้า การ
จัดทาโปรโมชั่นลดราคาสินค้าที่รูปลักษณ์ไม่สวยงาม ก็จะสามารถลดการทิ้งขว้างอาหารได้เช่นกัน
5.2.3 สถาบันการศึกษา :สนับสนุนองค์ความรู้ตลอดจนงานวิจัยเพื่อรองรับว่าผักที่มีรูปลักษณ์ไม่
สวยงาม/สีเปลี่ยน สามารถนามาบริโภคได้ โดยยังคงมีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการเหมือนเดิม ทั้งนี้
ต้องปลูกฝังให้นักเรียนบริโภคผักเหล่านี้จนชิน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีตั้งแต่เยาว์วัย
5.2.4 ผู้บริโภค : สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างการรับรู้ ตระหนักถึงปัญหาและ
ผลกระทบจากการสูญเสียและทิ้งอาหารรวมถึงการสร้างจิตสานึกเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมของ ผู้บริโภค
ตลอดจนความร่วมมือในการลดขยะ
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