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แวะคุย...กับบก.
สวัสดีค่ะ สมาชิกวารสาร Early Warning ทุกท่าน

 วารสารเพือ่การเตือนภยัสนิค้าเกษตรและอาหาร (ACFS Early Warning) ประจ�า

ไตรมาส เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 ฉบับนี้ จะพาทุกท่านไปพบกับ “วิกฤต

อาหารเหลือทิ้ง (Food Waste) ที่ทั่วโลกก�าลังเผชิญ” ซึ่งเป็นประเด็นที่มีผลกระทบ 

ทัง้ด้านสิง่แวดล้อมและด้านเศรษฐกจิไปพร้อม ๆ  กนั และด้วยกระแสการให้ความส�าคญั 

ต่อการใช้ทรพัยากรอย่างยัง่ยนืในปัจจบุนั ท�าให้ปัญหาอาหารเหลอืท้ิงกลายเป็นประเดน็ 

ท่ีหลายประเทศก�าลังให้ความสนใจในขณะน้ี บทความในวารสารฉบับนี้จะน�าพา 

ทกุท่านไปรูจ้กักบัปัญหาอาหารเหลอืทิง้ ความเคลือ่นไหวขององค์กรระดับนานาชาติ 

และมาตรการรับมือของประเทศชั้นน�าในการจัดการปัญหาอาหารเหลือท้ิง รวมถึง

ความเคลือ่นไหวของภาคส่วนต่าง ๆ  ท่ีแสดงถงึการให้ความส�าคญัในการจดัการปัญหา

อาหารเหลือทิ้งของไทย

 นอกจากนี้ “จับกระแส NTBs” และ “ข่าวสั้นรอบโลก” ได้น�าเสนอประเด็นท่ี 

น่าสนใจหลายเรือ่ง เช่น องค์การอนามยัโลก (WHO) เรยีกร้องให้มกีารวิจยัเพิม่เตมิ 

เกีย่วกบัการประเมนิความอนัตรายของไมโครพลาสติก รวมถงึแนวทางการลดมลพษิ

จากพลาสติกในสิ่งแวดล้อม และจีนได้ประกาศนโยบายฉบับใหม่เพื่อช่วยฟื้นฟู 

การผลิตสุกรภายในประเทศ หลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของอหิวาต์สุกร 

แอฟริกัน (ASF) รวมถึงบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกหลายบทความค่ะ

 ทางทีมงาน Early Warning ได้คัดสรรสาระเพื่อท่านผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง และ 

ในอนาคตจะมกีารปรบัแนวทางการให้บรกิารวารสารในรปูแบบหนงัสอือิเล็กทรอนกิส์

(E-book) แทนวารสารตีพิมพ์ รวมถึงเพิ่มการบริการผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ต่าง ๆ  หากท่านผูอ่้านมข้ีอเสนอแนะหรือต้องการข้อมลูเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อ

กองบรรณาธกิารได้ที ่acfsearlywarning@gmail.com และสามารถสมคัรสมาชกิข่าว

และวารสาร Early Warning ได้ฟรีที่ http://warning.acfs.go.th/ 

ที่ปรึกษา

นายชนวัฒน์ สิทธิธูรณ์
นางสาวรุจิเรข น้อยเสงี่ยม
นายสิทธา เกตุประทุม 
นายวรพงศ์ วิไลรัตน์
นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ์
นายบรรดาศักดิ์ ขันทะสีมา

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์
นายวิทวัสก์ สาระศาลิน
นายครรชิต สุขเสถียร
นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์

กองบรรณาธิการ

สถิติน�าเข้า-ส่งออก
ม.ค. – ต.ค. 2562

จับกระแส NBTs

รู้จักอาหารเหลือทิ้ง
(Food Waste)

วิกฤตอาหารเหลือทิ้ง
ที่ทั่วโลกก�าลังเผชิญ

ทั่วโลกเคลื่อนไหว
ภายใต้เป้าหมาย

“ลดอาหารเหลือทิง”้

“แผนพัฒนาการเกษตร” 
สูเ่ป้าหมาย

“บรหิารจดัการอาหารเหลอืทิง้”

ข่าวสั้นรอบโลก
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 1,082,954,047,720 

 419,303,019,833 

 นำเขา  สงออก

สินคาสงออก 5 อันดับแรก  ม.ค. – ต.ค.

สินคานำเขา 5 อันดับแรก ม.ค. – ต.ค.

ผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ
พืชอาหาร
กากและเศษที่เหลือใชทำอาหารสัตว
พืชน้ำมัน 
ผลไมและผลิตภัณฑ 

97,392,978,868
51,406,885,597  
51,106,213,967  
36,297,271,762 
26,202,676,200

หนวย : บาท

ผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ           
ผลไมและผลิตภัณฑ
ยางธรรมชาติ 
ขาวและผลิตภัณฑ            
ผลิตภัณฑจากสัตว           

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยความรวมมือกับกรมศุลกากร

  
158,143,355,999  
145,408,411,902
143,323,185,969
127,482,435,236
126,984,542,481

มูลคา (ลานบาท) มูลคา (ลานบาท)

จีน

75,975

137,932

61,663

34,680
28,113

ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา มาเลเซียเวียดนาม สหรัฐอเมริกา บราซิลจีน เวียดนาม อินเดีย

53,969
53,023

40,563

18,304
16,094

การประกาศมาตรการ (ครั้ง) การประกาศมาตรการ (ครั้ง) SPS TBT

บราซิล

ญี่ปุน

สหภาพยุโรป

แคนาดา

สหรัฐอเมริกา

บราซิล

ยูกันดา

เคนยา

สหรัฐอเมริกา

เอกวาดอร

ประเด็น MRLs
ระเบียบ/มาตรฐานนำเขาสินคาเกษตร 
กักกัน/ระงับนำเขา 
ระเบียบ/มาตรฐาน
วัตถุเจือปน
อื่น ๆ

        

138
127
102
91
20
31

        

ประเด็น 

สถิติการนำเขา – สงออก  ตั้งแตเดือน มกราคม – ตุลาคม 2562

ตลาดสงออก 5 อันดับแรก ม.ค. – ต.ค. ตลาดนำเขา 5 อันดับแรก ม.ค. – ต.ค.

SPS/ TBT notif ication ก.ค. – ต.ค. 2562

64
40

35

13

12
28

2817

34

48

ระเบียบ/มาตรฐาน 
ฉลาก/บรรจุภัณฑ
วิธีการตรวจวิเคราะห
MRLs 
อื่น ๆ

110
32
23
5
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 องค์การอนามยัโลก (WHO) เรยีกร้องให้มกีารประเมนิ
เกี่ยวกับอันตรายของไมโครพลาสติก และแนวทาง 
ลดมลพิษจากพลาสติกเพิ่มเติม จากที่ก่อนหน้านี้เคยมี
งานวิจัยเก่ียวกับการตกค้างของไมโครพลาสติก ทั้งใน 
น�้าดื่ม สภาพแวดล้อม และผลกระทบต่อสุขภาพของ
มนษุย์ โดยพบว่า ร่างกายไม่สามารถดดูซึมไมโครพลาสตกิ
ที่มีขนาดใหญ่กว่า 150 ไมโครเมตรได้ แต่อย่างไรก็ตาม  
อาจพบการดูดซับและแพร่กระจายไมโครพลาสติก
ขนาดเล็กและอนุภาคนาโนสูงขึ้น แม้ว่าข้อมูลงานวิจัย 
จะมจี�ากัด และยงัไม่ชีช้ดัถงึอนัตรายของไมโครพลาสตกิ
ในน�้าก็ตาม
 ท้ังนี้ องค์การอนามัยโลกได้แนะน�าให้ผู้ผลิตน�้าดื่ม 
และหน่วยงานที่ก�ากับดูแลให้ความส�าคัญกับการก�าจัด
เชื้อจุลินทรีย์ และสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 
ต่อสุขภาพมนุษย์ ซ่ึงมีข้อได้เปรียบ 2 ประการ ได้แก่ 
ในขั้นตอนของระบบบ�าบัดน�้าเสีย ที่นอกจากจะเป็น
ขั้นตอนที่สามารถบ�าบัดให้น�้าอยู ่ในระดับปลอดภัย 
สามารถก�าจัดเชื้อจุลินทรีย์และสารเคมีได้แล้ว ยังมี
ประสทิธภิาพในการก�าจดัไมโครพลาสตกิไปพร้อม ๆ  กัน 
โดยในขั้นตอนการบ�าบัดน�้าเสียสามารถก�าจัดไมโคร
พลาสติกได้มากกว่า 90%

 จากข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรฐัฯ และญีปุ่ ่น 
ที่ เกิดขึ้นระหว ่างการประชุม G7 ที่ปรับลดภาษ ี
น�าเข้าสินค้าเกษตรสหรัฐฯ เช่น เนื้อวัว เนื้อสุกร ธัญพืช  
และผลิตภัณฑ์นม ซึ่งจะท�าให้ภาษีน�าเข้าสินค้าเหล่าน้ี 
อยู ่ในระดบัเดยีวกบักรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสร ี
“ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส�าหรับหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)”
 การบรรลุข้อตกลงทางการค้าในครั้งนี้ ส่งผลดีต่อ
เกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรสหรัฐฯ  
โดยเฉพาะสนิค้าเน้ือววั ทีม่ญีีปุ่น่เป็นตลาดน�าเข้าส�าคญั 
โดยญี่ปุ ่นตกลงจะลดภาษีน�าเข้าเน้ือวัวจากสหรัฐฯ  
จาก 38.5% เหลอืเพยีง 9% ภายในระยะเวลา 16 ปี 
นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังตกลงท่ีจะซ้ือข้าวโพดจากสหรัฐฯ 
ปริมาณกว่า 2.5 ล้านตัน
 ทั้งน้ี ในปี 2561 ญี่ปุ่นนับเป็นตลาดน�าเข้าเนื้อวัว 
ของสหรัฐฯ เป็นอันดับ 1 โดยมีการน�าเข้าเนื้อวัว
จากสหรัฐฯ มูลค่ากว่า 2 พันล้านเหรียญ คิดเป็น
มูลค ่ากว ่า 1 ใน 4 ของเน้ือวัวทั้งหมดท่ีสหรัฐฯ  
ส่งออกทั้งปี ซึ่งการที่สหรัฐฯ ได้รับการลดภาษีสินค้า
เกษตรจากญี่ปุ่น จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน 
กบัประเทศคูแ่ข่งทีส่�าคญั คอื ออสเตรเลยี และแคนาดา  
ที่เป็นสมาชิกความตกลง CPTPP ด้วย
 

WHO ส่ังวจัิยอันตราย
ไมโครพลาสติกเพิม่

สหรฐัฯ รุง่ หลังเจรจาญีปุ่่น
ลดภาษีสนิค้าเกษตรส�าเรจ็
อาจเทียบเท่ากรอบ CPTPP

จับกระแส

NTBs
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รู้หรือไม่ว่า โดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละปี อาหารที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อบริโภคกว่า 1 ใน 3 ของโลก ถูกทิ้งให ้
เน่าเสียโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ใด ๆ ก่อให้เกิดปัญหา “อาหารเหลือทิ้ง” ที่หลายประเทศก�าลังให้ความสนใจ 
ในขณะนี้

อาหารเหลอืทิง้ (Food Waste) คอื อาหารทีผ่ลติ
เสรจ็แล้ว ผกัและผลไม้ รวมถงึบรรจภุณัฑ์ ทีเ่ข้าสูข่ัน้ตอน
การกระจายสนิค้าหรอืบรโิภค แต่ถูกท้ิงให้เน่าเสยีหรอื 
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใด ๆ  ซึง่เกดิได้จากหลากหลายสาเหตุ  
ทั้งการคัดท้ิงเนื่องจากมีลักษณะภายนอกไม่สวยงาม 
การน�าลงจากชั้นวางจ�าหน ่ายเนื่องจากใกล ้ถึง 
วนัหมดอาย ุการจดัเกบ็วตัถดุบิด้วยวธิกีารทีไ่ม่เหมาะสม 
การซื้อสินค้าที่มากจนเกินจ�าเป็น โดยเฉพาะอาหาร 
ที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือน ที่เป็นจุดส�าคัญ 
ในการท� า ให ้ เ กิ ดอาหาร เหลื อ ท้ิ งจ� านวนมาก  
ซึง่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่ต่าง ๆ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม เนือ่งจากในการผลิตสนิค้าเกษตร 
จ�าเป็นต้องใช้ทรัพยากรน�้า และพื้นที่ เพาะปลูก 
จ�านวนมาก ทั้งยังสร้างการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Greenhouse Gas emission: GHG) ซึ่งเกิดได้จาก 

ทั้งในขั้นตอนการเพาะปลูก และกระบวนการแปรรูป
อาหาร นอกจากนี้ การฝังกลบอาหารทั้งที่เหลือจาก 
การบริโภคและเหลือจากการจ�าหน่าย ยังสามารถ 
ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 8% ของ 
ก๊าซเรอืนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ และยังท�าให ้
เกิดการเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งแพร่กระจาย
เช้ือก่อโรค อาจปนเปื้อนสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ รวมทั้ง 
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิด 
ปัญหาด้านสุขอนามัย และในด้านเศรษฐกิจ การเกิด
ปัญหาอาหารเหลอืทิง้หมายถงึผลก�าไรของผูป้ระกอบการ 
ที่ลดลงจากการที่ต ้องทิ้งสินค้าบางส่วนโดยไม่ได้
จ�าหน่าย และค่าใช้จ่ายส�าหรับการจัดการ ท�าให้ 
สิ้นเปลืองเงินทุน ก�าลังคน และเวลา ส ่งผลให ้
ผู ้ประกอบการหรือเกษตรกรได ้รับผลตอบแทน 
ไม่คุ้มทุน

อาหารเหลือทิ้ง
(Food Waste)

รูจัก
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จากผลกระทบในด้านต่าง ๆ ท�าให้ปัญหาอาหาร
เหลือทิ้งได้รับความสนใจจากองค์กรระดับนานาชาติ 
หลายองค์กร โดยองค์การสหประชาชาต ิ(UN) ได้ก�าหนด
ให้ปัญหา “อาหารเหลือทิ้ง” เป็นหนึ่งในเป้าหมาย 
การพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainable Development 
Goals : SDGs) ในหวัข้อ 12.3 โดยตัง้เป้าลดปริมาณ 
การสญูเสยีอาหารลง 50% ทัว่โลก ภายในปี 2573 และ

“ลดหรือป้องกันการเกิดอาหารเหลอืทิง้” ซึง่เป็นแนวทางทีใ่ห้ความส�าคญัล�าดบัต้น 
เนือ่งจากเป็นการป้องกันปัญหาทีต้่นทาง เช่น

Reduce/Prevention

ตัง้แต่ปี 2556 ได้ร่วมกบั World Resource Institute 
(WRI), The Consumer Goods Forum, World 
Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD) และ Waste and Resources Action 
Program (WRAP) ประกาศ Food Loss and Waste 
Protocol เพือ่รวบรวมข้อมลูทีใ่ช้ตรวจวดั ตดิตาม และ
แก้ปัญหาอาหารเหลอืทิง้ พร้อมด้วย Food Loss and 
Waste Standard เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมอืในการพัฒนา
แผนจัดการอาหารเหลือทิ้ง รวมถึงองค์กร Meeting 
of G20 Agricultural Chief Scientist (MACS G20)  
ซึ่งเป็นองค์กรร่วมระหว่างกลุ่มประเทศ G20 ได้จัด 
การประชมุอย่างต่อเนือ่งเพือ่หาแนวทางจดัการปัญหา
อาหารเหลือทิง้ นอกจากนี ้ องค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (FAO) ยงัได้เสนอแนวทางการจดัการ
ปัญหาอาหารเหลอืทิง้เป็น 4 ขัน้ ได้แก่

01

 การลดขนาดบรรจุของสินค้าให้เหมาะสมต่อขนาด
บริโภคและการจัดเก็บสินค้าด ้วยวิธีที่ เหมาะสม 
เพือ่ลดการเน่าเสียและยืดอายุการเก็บรักษา

 พัฒนารูปแบบการขนส่งที่รวดเร็ว และเหมาะสม 
เพือ่ลดการสญูเสยีคณุภาพของอาหาร และการวางแผน
การบรโิภคในครวัเรอืนก่อนซือ้วัตถดุบิ เป็นต้น

 การวางแผนการเตรียมและให ้บริการอาหาร 
เพื่อลดปัญหาการเกิดอาหารเหลือทิ้ง
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Reuse 

Landf ill

เป ็นแนวทางท่ีควรด�าเนินการในข้ันถัดมา เช ่น  
การบริจาค การจ�าหน่ายในราคาถูก การตัง้ร้านค้าพิเศษ
เพือ่จ�าหน่ายสนิค้าท่ีถูกคดัท้ิง การน�าไปใช้เป็นวตัถดิุบ
อาหารใหม่ การใช้เป็นอาหารสตัว์ เป็นต้น 

“จัดการอาหารเหลือทิ้ง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”  

“น�าอาหารเหลือทิ้งไปกลบฝังหรือท�าลาย”

เช่น การน�ากากอาหารมาผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas)  
ผลติปุย๋ และใช้เป็นเชือ้เพลงิเพือ่ผลติไฟฟ้า เป็นต้น

“น�าอาหารเหลือทิ้งที่ไม่สามารถดัดแปลง
ใช้ประโยชน์ได้แล้ว มาเข้าสูก่ระบวนการผลติ 

เพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น”

Recycle/Recover

เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการจัดการอาหารเหลือทิ้ง 
ทีไ่ม่สามารถใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ได้ แต่ทัง้นี ้การฝังกลบ
สามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท้ังด้านมลภาวะ
ทางกลิน่ เป็นแหล่งแพร่กระจายเชือ้โรค และสตัว์รบกวน 
รวมทัง้อาจเป็นการใช้ท่ีดนิโดยเปล่าประโยชน์ 

 ทัง้นี ้การก�าหนดแนวทางจดัการปัญหาอาหารเหลือทิง้ 
ต้องตั้งอยู่บนหลักการความปลอดภัยอาหาร (Food 
Safety) เนื่องจากในขั้นตอนการลด ป้องกัน และ 
ใช้ประโยชน์จากอาหารเหลือทิ้ง ทั้งจากการจ�าหน่าย
อาหาร การบริจาคอาหาร การขนส่ง การปรับสภาพ
แวดล้อมในการจัดเก็บและขนส่ง ล้วนเกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภยัของผูบ้รโิภค นอกจากนี ้ การจดัการกับ
อาหารเหลอืทิง้จะต้องด�าเนนิการโดยค�านงึถงึผลกระทบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่แจกจ่ายอาหารท่ี 
ไม่แน่ใจว่ามีความปลอดภัยต่อการบริโภคเพราะ 
อาจท�าให้ผู้บริโภคเกิดการป่วย และไม่ฝังกลบอาหาร
เพราะจะท�าให้เกดิกลิน่เน่าเสยีรบกวนต่อชุมชน เป็นต้น

 ภารกิจในการจัดการอาหารเหลือทิ้ง เป็นสิ่งที ่
ทุกภาคส ่วนควรให ้ความร ่วมมือ โดยเฉพาะ 
ในภาคเอกชน ซึ่งสามารถสร้างเสริมภาพลักษณ์ท่ีดี 
ต่อองค์กรได้ และในส่วนของผู้บริโภคก็สามารถให้ 
ความร่วมมอืกบัโครงการหรอืนโยบายต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐ

และเอกชน เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการสานต่อโครงการ
และนโยบายแก้ไขปัญหาอาหารเหลือทิ้งให้เป็นไป
อย่างต่อเน่ือง ทัง้ยงัช่วยให้เกดิการบรโิภคอาหารอย่าง 
คุม้ค่า ตอบรบักบัความต้องการอาหารของประชากรโลก
ที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี 

02

04

03
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ทั่วโลกเคลื่อนไหว ภายใตเปาหมายเดนมารก
ซูเปอรมารเก็ต WeFood “Surplus Supermarket” ในเดนมารก 
เปดตัวเมื่อป 2559 จากการริเริ่มขององคกรสาธารณะที่มีพันธกิจ
ในการชวยเหลือผูยากไร ตอตานความหิวโหย ทั้งยังชวยลดปญหา
อาหารเหลือทิ้งที่เปาหมายสูงสุด 700,000 ตันตอป `โดยหมุนเวียน
จำหนายสินคาเบเกอรี ขนมอบ และผักผลไม ที ่ใกลหมดอายุ 
ฉลากหรือบรรจุภัณฑไมสมบูรณ หรือเกินกำหนด Best Before 
แตยังปลอดภัย

สหรัฐอเมริกา 
โครงการ Winning on Reducing Food Waste Initiative
ของรัฐบาลกลาง ต้ังเปาลดปริมาณอาหารเหลือท้ิงท่ัวประเทศ 
50% ภายในป 2573 สอดคลองกับเปาหมาย FAO
ผูประกอบการรายใหญ 25 แหง รวมลงนามผลักดันโครงการ
US Food Loss and Waste 2030 Champions ต ั ้งเป า
ลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งในกิจการของตน 50% ในป 2573
องคกรเอกชนจับมือภาครัฐจัดทำโปรแกรม Rethink Food 
Waste Trough Economy and Date (ReFED) ต ั ้งเป า
ลดอาหารเหลือทิ้งลง 30% ภายในป 2573 

ทุกวันนี้ WeFood รับสินคาจากซูเปอรมารเก็ตรายใหญ 
โรงงานผลิต-แปรร ูปอาหารและโรงแรมที ่ใช ว ัตถ ุด ิบไม ท ัน 
โดยมีจิตอาสาตระเวนรับอาหารท่ัวกรุงโคเปนเฮเกน 5 ปท่ีผานมา
เดนมารกสามารถลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งลงไดถึง 25%

“กฎหมายอาหารเหลือทิ้ง” ที่บังคับใชอยางเปนทางการฉบับแรก
ของโลกเมื่อป 2559 หามไมใหซูเปอรมารเก็ตในประเทศทิ้งอาหาร
ใกลหมดอายุ แตใหบริจาคไปยัง Food bank หรือองคกรการกุศล
ซ่ึงผูท่ีฝาฝนอาจถูกปรับสูงสุดถึง 150,000 บาท 

ฝรั่งเศส
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วัฒนธรรมการบริโภคของคนเกาหลีใต้มักมีเครื่องเคียง (Banchan)  
จานเล็ก ๆ ท่ีเสิร์ฟพร้อมอาหารจานหลัก ซ่ึงรับประทานไม่หมด  
จนกลายเป็นอาหารเหลือท้ิงจ�านวนมาก เกาหลีใต้จึงริเร่ิมมาตรการ 
น�ากลับมาใช้ใหม่ บังคับใช้นโยบายห้ามฝังกลบอาหารเหลือทิ้ง  
ห้ามปล่อยน�า้ขยะในแหล่งน�า้ พร้อมก�าหนดให้ใช้ถงุบรรจท่ีุย่อยสลายได้ 
ล่าสดุเกาหลใีต้น�าเทคโนโลย ี“ถังขยะอจัฉริยะ” มาจัดการอาหารเหลือทิง้  
โดยถังขยะดงักล่าวจะตดิตัง้เครือ่งชัง่เกบ็ข้อมลูน�า้หนกัเศษอาหาร และ
เก็บข้อมูล Radio Frequency Identif ication (RFID) ผู้ใช้ถังขยะ
อัจฉริยะที่ผูกเลขบัตรประชาชน พร้อมส่งใบแจ้งหนี้ไปยังที่พักอาศัย 
ทุกวันนี้ เกาหลีใต้สามารถลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งได้ถึง  
400 ตนั/วนั

โดย National Zero Waste Council ได้จัดท�ายุทธศาสตร์ 
“National Multi-year Food Waste Reduction Strategy” 
ตั้งเป้าหมายลดอาหารเหลือทิ้งที่จะน�าไปฝังกลบ บนพื้นฐานหลัก
คอื ด้านนโยบายทีก่�าหนดเป้าลดอาหารเหลอืทิง้ 50% ภายใน
ปี 2573 และใช้มาตรการจูงใจด้านภาษี ด้านนวัตกรรมท่ีม ี
การพัฒนาเทคโนโลยีลดอาหารเหลือทิ้งหรือเทคโนโลยียืดอายุ
อาหาร และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนด้วย 
การรณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาอาหารเหลือทิ้ง
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ฝรั่งเศส
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วัฒนธรรมการบริโภคของคนเกาหลีใต้มักมีเครื่องเคียง (Banchan)  
จานเล็ก ๆ ที่เสิร์ฟพร้อมอาหารจานหลัก ซึ่งรับประทานไม่หมด  
จนกลายเป็นอาหารเหลือทิ้งจ�านวนมาก เกาหลีใต้จึงริเริ่มมาตรการ 
น�ากลับมาใช้ใหม่ บังคับใช้นโยบายห้ามฝังกลบอาหารเหลือทิ้ง  
ห้ามปล่อยน�า้ขยะในแหล่งน�า้ พร้อมก�าหนดให้ใช้ถุงบรรจท่ีุย่อยสลายได้ 
ล่าสดุเกาหลใีต้น�าเทคโนโลย ี“ถังขยะอจัฉรยิะ” มาจัดการอาหารเหลอืทิง้  
โดยถงัขยะดงักล่าวจะติดตัง้เครือ่งชัง่เกบ็ข้อมลูน�า้หนักเศษอาหาร และ
เก็บข้อมูล Radio Frequency Identif ication (RFID) ผู้ใช้ถังขยะ
อัจฉริยะที่ผูกเลขบัตรประชาชน พร้อมส่งใบแจ้งหนี้ไปยังที่พักอาศัย 
ทุกวันนี้ เกาหลีใต้สามารถลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งได้ถึง  
400 ตนั/วนั

“ญี่ปุ่นตั้งเป้าลดอาหารเหลือท้ิงในครัวเรือนลง 50% ในปี 2573” 
โดยกระทรวงสิง่แวดล้อม และหน่วยงานท้องถ่ินของญ่ีปุน่ตัง้เป้าหมาย
ลดปรมิาณอาหารเหลอืทิง้ลง 50% ในภายในปี 2573 ซึง่หน่วยงาน 
ภาครัฐจะรณรงค์สร้างความตระหนักถึงปัญหาอาหารเหลือทิ้งในกลุ่ม
ครัวเรือน
ร้านสะดวกซ้ือในญี่ปุ่น เป็นกิจการที่มีการผลิตอาหารเหลือท้ิงเป็น
จ�านวนมาก เนื่องจากจะต้องวางสินค้าอาหารให้หลากหลาย และ
จ�านวนมาก เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซ้ือ แต่ในแต่ละวันอาหารดังกล่าว
อาจจ�าหน่ายไม่หมด และเหลือทิ้ง ร้านสะดวกต่าง ๆ จึงออกแคมเปญ
ลดราคาอาหารใกล้หมดอายุ ซ่ึงอาหารดังกล่าวจะติดฉลาก และ 
เริ่มวางจ�าหน่ายในช่วงเวลา 4 โมงเย็น

“กฎหมายประเมนิ Food Waste อย่างเข้มข้น” คณะกรรมาธกิารยโุรป 
ประกาศใช้กฎหมาย เรือ่งวธิกีารประเมนิอาหารเหลอืทิง้ (Food Waste 
Measurement Methodology) เพื่อสนับสนุนให้รัฐสมาชิกแสดง
ปริมาณอาหารเหลือท้ิงในแต่ละข้ันตอนของห่วงโซ่อาหาร เนื่องจาก
ในแต่ละปีเกิดอาหารเหลือท้ิงประมาณ 20% ของสหภาพยุโรป  
ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมท่ีไม่เป็นท่ียอมรับ รวมถึงเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจ  
คณะกรรมาธกิารยโุรปจึงได้น�าแผนเศรษฐกจิหมนุเวยีน (The Circular 
Economy Action Plan) ท่ีเป็นการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพฒันาทีย่ัง่ยนื มาควบคมุ และใช้ Food Waste Measurement 
Methodology เป็นกลไกบริหารข้อมูล
 โดยมจีดุมุง่หมายในการลดอาหารเหลอืทิง้จากร้านค้าปลกี 
และผู้บริโภคลง 50% ภายในปี 2573

Vision 2020: UK Roadmap to Zero Food Waste to Landf ill 
มีแผนลดการก�าจัดอาหารเหลือทิ้งจากกระบวนการฝังกลบ ซึ่งก�าหนด
เป้าหมายอาหารเหลือท้ิงฝังกลบเป็นศูนย์ ภายในปี 2563 เนื่องจาก 
การก�าจัดอาหารเหลือทิ้งด้วยกระบวนการดังกล่าวเป็นสาเหตุของ 
ก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 8% และสาเหตุ
ส�าคัญของภาวะโลกร้อน



 ปัจจุบันวิกฤตอาหารเหลือท้ิง ก�าลังเป็นประเด็น 
ที่ทั่วโลกให้ความสนใจอย่างมาก เนือ่งจากปรมิาณ
อาหารทีเ่หลอืท้ิงจ�านวนมาก ไม่ได้เกดิเฉพาะจากระดับ
ครัวเรือน แต่จากอีกหลายแหล่งเช่น ร้านอาหาร  
ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือการจัดเลี้ยง โดยมีสัดส่วนถึง  
1 ใน 3 ของอาหารทีย่งัสามารถบรโิภคได้เท่ากับอาหาร
เหลือทิ้งไม่ต�่ากว่า 1.3 พันล้านตัน ทั่วโลกในแต่ละปี 
โดยยุโรปและอเมริกาเหนือ มีอาหารเหลือท้ิงเฉล่ีย 
95-115 กโิลกรมั/คน/ปี ในขณะทีค่่าเฉลีย่แถบเอเชยีใต้

 ในอดีตฝรั่งเศสเป็นประเทศท่ีทิ้งอาหารมากที่สุด
จากหลายขั้นตอนต้ังแต่การผลิต แปรรูป การค้าส่ง
และค้าปลีก ตลอดถึงครัวเรือน และร้านอาหาร  
ก่อให้เกิดอาหารเหลือทิ้งมากถึง 10 ล้านตัน/ปี หรือ
คดิเป็น 106 กโิลกรมั/คน/ปี กระทัง่ วฒุสิภาฝร่ังเศส
ได้ผลักดันร่างกฎหมายอาหารเหลือทิ้ง และลงมติให้
บังคับใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 
 กฎหมายอาหารเหลือท้ิงของฝรั่งเศสห้ามไม่ให้ 
ซเูปอร์มาร์เกต็ต่าง ๆ  ทิง้เศษอาหารเหลอื ทัง้จากการ
วางจ�าหน่าย และอาหารใกล้หมดอายุ (ทัง้อาหารแห้ง
และสด) โดยก�าหนดโทษปรบั กรณฝ่ีาฝืนสูงถงึ 3,750 ยโูร 
(ประมาณ 150,000 บาท) ส่งผลให้ผู้ประกอบการ

และประชากรในทวีปอยู่ที่ 6-11 กิโลกรัม/คน/ปี 
อาเซียนหรือต�า่กว่ากลุม่ประเทศพัฒนาหลายสิบเท่า 
 ปริมาณอาหารเหลือทิ้งจ�านวนมาก เหล่านี ้
มักถูกเก็บรวบรวมจนเป็นขยะกองใหญ่ ท่ีก่อมลพิษ  
ทั้งกลิ่น หรือการเป็นแหล่งเชื้อโรคจากน�้าขยะที่อาจ
น�าเชื้อโรคลงสู่แหล่งน�้า ยิ่งไปกว่านั้น กระบวนการ
ย่อยสลายยังก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะ

ก๊าซมีเทนที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน 

 ประเทศพัฒนาจ�านวนหนึ่งเริ่มมองเห็นปัญหา และให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาแนวทางแก้ไขทั้งการออก
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง เพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาต ิ(Sustainable Development Goals : SDGs) ทีจ่ะปรับลดปรมิาณอาหารเหลอืทิง้ทั่วโลก
ลง 50% ภายในปี 2030 (2573) โดยนโยบายที่น่าสนใจ ได้แก่

วกิฤตอาหารเหลอืทิง้
ทีท่ั่วโลกก�าลังเผชญิ

ลด “อาหารเหลอืทิง้” 
เป้าหมายทัว่โลก

ฝรัง่เศส ประเทศน�าร่อง “กฎหมายอาหารเหลอืท้ิง”

ใครจะคดิว่าอาหารเหลือทิง้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ ? 

ร้านค้า และซเูปอร์มาร์เก็ตขนาดต่าง ๆ  ต้องท�าสญัญา
บรจิาคอาหารให้แก่องค์กรการกศุล หรอื Food Bank 
เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ ท้ังนี้ อาหารท่ีรับมาเพ่ือ
บริจาคยงัม/ีข้อก�าหนดให้เกบ็รักษาในสภาพท่ีสะอาด 
ปลอดเชื้อ และน�าไปผ่านการปรุงและแจกจ่ายด้วย
มาตรฐานเดียวกับอาหารท่ัวไป ภายใต้การบริหาร
จัดการอย่างถูกต้อง
 นอกจากกนี้ ฝรั่งเศสยังมีนโยบายให้สถานศึกษา
พฒันาหลกัสตูรทีใ่ห้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัระบบ
การจัดการอาหารเหลือทิ้งและการสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร (Food Sustainability) กับนักเรียนด้วย
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 ในสหรัฐฯ แต่ละปีจะต้องพบปัญหาอาหารเหลือทิ้งจ�านวนมากถึงประมาณ 35 ล้านตัน หรือคิดเป็น 195 
กิโลกรมั/คน ข้อมลูเม่ือปี 2553 พบการท้ิงอาหารทัง้ทีย่งัสามารถบรโิภคได้ คดิเป็นมลูค่าสงูถงึ 1,484 เหรยีญ
สหรัฐฯ/คน หรือรวมทั่วประเทศ 162,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากขั้นตอนค้าปลีก และการบริโภค โดยที่มี
อาหารเหลือท้ิงท่ีถูกน�าไปฝังกลบกว่า 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่มากที่สุดได้แก่ กลุ่มเนื้อสัตว์ (หมู วัว)  
สัตว์ปีก และปลา ผัก และผลิตภัณฑ์นม

สหรัฐฯ พฒันากลยทุธ์
รบัมอืปัญหาอาหารเหลอืทิง้

ล่าสุด เม่ือเดือนตุลาคม 2561 กระทรวงเกษตร
สหรัฐฯ (USDA) ส�านักงานปกป้องสิง่แวดล้อมสหรฐัฯ 
(EPA) และองค์การอาหารและยาสหรฐัฯ (FDA) ได้ 
ร่วมลงนามข้อตกลงและเปิดตวัโครงการ Winning on 
Reducing Food Waste Initiative ทีม่เีป้าหมาย
ในการลดอาหารเหลอืท้ิง และของเสยีลง 50% ภายในปี 
2573 พร้อมทั้งสื่อสารให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการ 
ลดปริมาณและแก้ไขปัญหาอาหารเหลือทิ้ง และ 
เมือ่เดอืนเมษายน 2562 ทีผ่่านมา ทัง้สามหน่วยงาน 
ได้ประกาศยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น เกี่ยวกับการลด
อาหารเหลอืทิง้ในสหรฐัฯ ได้แก่

นอกจากยุทธศาสตร์จากรัฐบาลสหรัฐฯ แล้ว  
กลุ่มองค์กรเอกชนได้ร่วมกับภาครัฐจัดท�าโปรแกรม  
REthink Food Waste Through Economy and 
Data (ReFED) โดยตัง้เป้าลดอาหารเหลอืท้ิงลง 30% 
ภายในปี 2573 และได้แบ่งแผนการด�าเนนิเป็น 3 แผน

ประกอบด้วย 1) การป้องกนัไม่ให้เกิดอาหารเหลอืทิง้ 
(การติดฉลากวนัหมดอายทุีช่ดัเจน การให้ความรู้แก่ 
ผูบ้รโิภค หรอืการจดัหาห้องเยน็) 2) Recycle น�าไป
ผลติก๊าซชวีภาพจากอาหารเหลอืทิง้ และ 3) Recovery 
เช่น การบรจิาคอาหาร หรอืเพิม่มลูค่าแก่อาหารดงักล่าว

01
ปรบัปรงุการประสานงาน

ระหว่างหน่วยงาน

พฒันาค�าแนะน�าเกีย่วกบั
การสญูเสยีอาหารและ

อาหารเหลอืทิง้

การร่วมมอืกบัภาค
อตุสาหกรรมเอกชน  

เพื่อลดอาหารเหลอืทิง้
และของเสยีในห่วงโซ่

อปุทาน

การเพ่ิมความรูแ้ละ
เผยแพร่ให้แก่ผูบ้รโิภค

ชีแ้จง และสือ่สารข้อมลู
เกีย่วกบัความปลอดภยั
อาหาร วนัหมดอายุ และ

การบริจาคอาหาร

สนบัสนนุการลดอาหาร
เหลือทิง้ โดยหน่วยงาน

รฐับาลกลาง

02

03 04

0506

มาตรการแก้ไขปัญหาอาหารเหลือทิ้งของอังกฤษเป็นไป 
โดยสมคัรใจ แทนการบงัคบักฎหมายและก�าหนดบทลงโทษ 
โดยล่าสดุองักฤษได้ประกาศวสิยัทศัน์ Vision 2020: UK 
Roadmap to Zero Food Waste to Landf ill ลดการ
ก�าจดัอาหารเหลอืทิง้ด้วยกระบวนการฝังกลบ โดยก�าหนด 
เป้าหมายอาหารเหลอืท้ิงฝังกลบเป็นศนูย์ภายในปี 2563 
เนือ่งจากการก�าจดัอาหารเหลอืทิง้ด้วยการฝังกลบ ส่งให้
อังกฤษเป็นประเทศท่ีปล่อยก๊าซมีเทนเป็นอันดับต้น ๆ  
ของโลก

องักฤษเดนิหน้าใช้
มาตรการลด

Food Waste = 0
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ในแต่ละปีแคนาดามีการฝังกลบอาหารเหลือทิ้งกว่าถึง 200,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าอย่างน้อยกว่า 31 พันล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ และยงัเพ่ิมปรมิาณก๊าซทีก่่อให้เกดิภาวะเรอืนกระจกเพิม่ขึน้ National Zero Waste Council 
ของแคนาดาจึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ “National, Multi-year Food Waste Reduction Strategy”  
ที่มี เป ้าหมายก�าหนดลดปริมาณของเสียจากอาหารที่จะถูกน�าไปฝ ังกลบ เพื่อสร ้างประโยชน ์ 
ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนชาวแคนาดา บนพื้นฐานด้านนโยบาย นวัตกรรม และ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

 ก�าหนดเป้าหมายในการลดอาหารเหลือทิ้ง 50% 
ภายในปี 2573 พร้อมใช้มาตรการจูงใจทางภาษ ีทีก่ระตุ้น 
การบรจิาคอาหารให้แก่องค์การกศุล หรอืธนาคารอาหาร
แทนการฝังกลบอาหารเหลือทิ้ง รวมทั้งลดความสับสน
เกี่ยวกับการแสดงฉลาก “Best Before” “Use By” 
“Sell By”และ“Expiry”
   นอกจากนี้ ยังก�าหนดให้หน่วยงานท้องถิ่น รับก�าจัด
ขยะอนิทรย์ี ซึง่จะช่วยลดปรมิาณอาหารเหลอืทิง้ทีไ่ปยงั
สถานที่ก�าจัด ในขณะเดียวกันกระตุ้นให้เกิดธุรกิจ และ
เทคโนโลยีใหม่ เช่น การเปลี่ยนอาหารเหลือทิ้งเป็นปุ๋ย 
หรือผลิตอาหารสัตว์

ด้านนโยบาย

นวัตกรรม
 เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการลดอาหารเหลือทิ้ง เช่น การยืดอายุอาหารให้สามารถจ�าหน่ายได้นานขึ้น ออกแบบ
บรรจภุณัฑ์ทีไ่ม่ก่อให้เกดิการช�ารดุ สร้างแอพพลเิคชัน่ส�าหรบัผูบ้รโิภค รวมถงึสนบัสนนุเทคโนโลยกีารพฒันาพลงังาน 
และการย่อยสลายจากสารอินทรีย์  

ยุทธศาสตร์ลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งของแคนาดา

2561

01 03

02

การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

 การรณรงค์เปลีย่นแปลงความตระหนกั ทัศนคต ิและ
พฤติกรรมทั้งในกลุ่มผู้บริโภค และผู้ประกอบการธุรกิจ 
โดยจากข้อมูลของ Value Chain Management  
International พบว่า 45% ของอาหารเหลือทิ้งมาจาก
ผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่มักซื้ออาหารเป็นจ�านวน
มากเกินไป พร้อมท้ังมคีวามสบัสนระหว่าง “วนัหมดอาย”ุ 
และ “Before” และการเตรียมอาหารมากเกินจ�าเป็น
  โดยส่งเสริมให้มกีารศกึษาการคดัแยกอาหารเหลอืท้ิง 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแยกอาหารเหลือทิ้งจากขยะ ที่จะ
เป็นไปตามนโยบายไม่ให้มีอาหารเหลือทิ้งในสถานที่
ก�าจัด รวมทั้งการจัดหาสื่อการศึกษา และการสื่อสาร 
เพือ่สนบัสนนุการบรจิาคอาหารท่ีมคีณุค่าทางโภชนาการ

โดยก่อนหน้านี ้เมือ่ปี 2558 มปีริมาณอาหารเหลอืทิง้ในองักฤษ
มากถงึ 7 ล้านตนั คดิเป็นมลูค่า 13 ล้านปอนด์ เฉลีย่มลูค่าที ่
สญูเสยีรายครวัเรอืน เป็นต้น เหตสุ่วนใหญ่ของอาหารเหลอืทิง้
ประมาณ 470 ปอนด์/ครวัเรอืน/ปี นอกจากนี ้ ในภาคบรกิาร
อาหาร เช่น โรงแรม ร้านอาหาร หรอืภัตตาคาร พบว่าส่วนใหญ่
ผูใ้ช้บรกิารมกัรบัประทานอาหารเหลอืเป็นจ�านวนมาก ในขณะที ่
อาหารทีเ่กดิขึน้จากภาคอตุสาหกรรม และร้านค้าปลกีมเีพยีง 
1.7 และ 0.2 ล้านตนั/ปี ตามล�าดบั

7.3 Mt; 71%
1.7 Mt; 17%

0.9 Mt; 9%

0.25 Mt; 2%
0.1 Mt; 1%

0.04 Mt;
< 1%Household

Manufacturing
Hospitality and 
food service
Retail
Food waste in litter
Wholesale

โดยการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จะส่งผลดีทั้ง
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สู่ชั้นบรรยากาศกว่า 
   27 ล้านตัน/ปี
• ประหยดังบประมาณภาครัฐได้ถงึ 1.7 พนัล้านปอนด์
• ธาตุอาหารที่สามารถกลับคืนสู่ดิน 1.3 ล้านตัน
• สามารถใช้ผลิตไฟฟ้าได้ 1.1 TWh ต่อปี หรือเพียงพอต่อ 
 การใช้งานมากกว่า 600,000 ครัวเรือน

Mt = ล้านตัน
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นโยบายการจัดการ “อาหารเหลือทิ้ง”  
ของประเทศไทยในปัจจุบัน เริ่มมีความเคลื่อนไหว 
อย่างเป็นรปูธรรม หลงัจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้ริเริ่ม “แผนพัฒนาการเกษตร” ที่สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 – 2564) ด้วยยุทธศาสตร์ “การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอด 
ห่วงโซ่อปุทาน” ทีมุ่ง่ยกระดบักระบวนการหลงัการเกบ็เกีย่ว 
(Post-Harvest) เพื่อลดการสูญเสียตั้งแต่ขั้นตอน 
เก็บเกี่ยวจนถึงมือผู้บริโภคหรือโรงงานแปรรูป รวมทั้ง
รักษาคุณภาพผลผลิตโดยใช้ความเย็น (Cold Chain) 
ในขั้นตอนขนส่งสินค้าเน่าเสียง่าย ได้แก่ ผัก ผลไม้ นม 
เนื้อสัตว์ และสินค้าประมง
 แผนพัฒนาการเกษตรดังกล่าว สอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 
และกรมควบคุมมลพิษ ที่ระบุว่า “การสูญเสียอาหาร
ส่วนใหญ่ ไม่ได้เกิดจากข้ันตอนบริโภค แต่กลับอยู่ใน 
ขั้นตอนก่อนที่สินค้าเกษตรจะมาถึงโต๊ะอาหาร”
“ทุกห่วงโซ ่อุปทานต้องบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ”

“แผนพัฒนาการเกษตร” สู่เป้าหมาย 
“บริหารจัดการอาหารเหลือทิ้ง”
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 ข ้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ (2560) ระบุสถิต ิ
การจัดเก็บขยะมูลฝอยของเขตเทศบาลท่ัวประเทศที่ 
64% หรือ 17.56 ล้านตนั คอืเศษพชืและชิน้ส่วนจากสตัว์  
ในขณะที่การศึกษาของ สศก. ระบุอัตราการสูญเสีย
วัตถุดิบจากกระบวนการเก็บรักษา ตัดแต่ง แปรรูป และ
กระจายสินค้าเกษตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ทั้งธัญพืช พืชหัว เนื้อสัตว์ อาหารทะเล และสินค้าสด
อื่น ๆ ไม่ต�่ากว่า 7% ในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน 
ยกตัวอย่างเช่น สลัดผัก สูตรท่ีคุ ้นเคยของคนไทย 
ประกอบด้วยวตัถดิุบหอมหวัใหญ่ พรกิหยวก กะหล�า่ดอก 
ฟักทอง มะเขือม่วง ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน 
และหน่อไม้ฝรั่ง สลัดผัก 1 จานนี้ สามารถที่จะสูญเสีย 
วตัถดุบิได้ตัง้แต่ในข้ันตอนการผลติ (15%) Post-Harvest 
และการเกบ็รักษา (9%) การตดัแต่ง แปรรปูและบรรจ ุ(25%) 
การจัดจ�าหน่าย (10%) และสูญเสียในขั้นตอนบริโภค 
อีกถึง 7%

โครงการให้ค�าปรกึษาเพือ่ลดปรมิาณ
ขยะอาหาร ของส�านักงานส่งเสริม
การจัดการประชุมและนิทรรศการ
ร ่ ว ม กั บ บ ริ ษั ท ท่ี ป รึ ก ษ า ด ้ า น 
สิ่งแวดล้อม LightBlue ที่มีโรงแรม
หลายแห่งเข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็น 
โรงแรมสวนสามพราน โรงแรม 
เจดบับลวิแมรอิอท กรุงเทพ โรงแรม 
ฮอลิเดย์อินน์สีลม โรงแรมเดอะ  
แอมบาสซาเดอร ์  และโรงแรม 
เพนนินซูลา กรุงเทพฯ

การหันมาบริจาคอาหารที่หมดอายุ
และอาหารส่วนเกินแทนที่จะน�าไป
ทิง้โดยเปล่าประโยชน์ ซึง่ด�าเนนิการ
โดย เทสโก้ โลตัส อิเกีย และโรงแรม
แมริออท ช่วยลดการสูญเสียอาหาร
ในช่วงระหว่างการบริโภค ซึ่งอยู่ใน
ส่วนปลายสุดของโซ่อุปทาน 

การวางแผนบริหารจัดการเชิ ง 
บูรณาการเพื่อลดการสูญเสียตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน ของโมเดิร์นเทรด  
เทสโก้ โลตัส ที่ด�าเนินกลยุทธ์ “จาก
ฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร” ท�าการรับซื้อ
ผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกร และ
ให้ค�าแนะน�าในการเพาะปลูกเพ่ือให้
เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตร
ในปริมาณและคุณภาพที่ตรงกับ 
ความต้องการของผู้บริโภค

อาหารเหลือทิ้ง คือปลายทางทรัพยากรที่สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้น เพื่อให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด
ของไทยให้คุม้ค่าทีส่ดุ จ�าเป็นอย่างยิง่ทีภ่าครฐัและเอกชนจะต้องประสานความร่วมมอือย่างจรงิจงัเพือ่ผลักดนัเป้าหมาย 

“ลดอาหารเหลือทิ้ง” ของประเทศไทย ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในวงกว้าง

ปัจจุบันภาคเอกชนเป็นผู ้มีบทบาท
ส�าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมลด
อาหารเหลือทิ้ง เช่น

 จากตัวเลข “แต่ละขั้นตอน” ที่สะสมจนเป็นปริมาณ
สูญเสียจ�านวนมากนี้เอง การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
“สาเหตุและอุบัติการณ์” จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 
ต่อการด�าเนนินโยบายด้านอาหารเหลอืทิง้ของประเทศไทย 
อย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังการประเมินความสูญเสีย 
ทางเศรษฐกิจ การบริหารจัดการทรัพยากร ตลอดจนถึง
การพฒันากฎระเบยีบ-กฎหมาย ทีก่�ากบัดแูลตัง้แต่ต้นทาง
การผลิต จนถึงการลดการสูญเสีย หรือน�ากลับมาใช้ใหม่

การขับเคลื่อน 
“ลดอาหารเหลือทิ้ง” 

ภาคเอกชน

ปรึกษา แนวทาง การปฏิบัติ
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EVFTA สร้างโอกาสใหญ่ให้เวียดนามก้าวเข้าสู่ตลาด EU 

จีนกางนโยบายใหม่ช่วยเหลืออุตสาหกรรมสุกร

ข่าวส้ัน
รอบโลก

ความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปและ
เวยีดนาม (EVFTA) ทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้ในปี 2563 จะส่งผล 
ให้สหภาพยโุรปยกเลกิภาษนี�าเข้ารายการสนิค้าผักและ
ผลไม้ของเวียดนามในสดัส่วนถึง 94% จากสนิค้าทัง้หมด 
547 รายการ โดยในปัจจบัุนสหภาพยโุรปเป็นคูค้่าส�าคญั
ด้านสนิค้าเกษตรและประมงของเวยีดนาม ด้วยปรมิาณ
การน�าเข้าพรกิไทยจากเวยีดนามสงูถงึ 53% ของความ
ต้องการในตลาดยโุรป (ราว 40,000 ตนั) และจากข้อมลู
ระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม 2562 เวียดนามส่ง
ออกสนิค้าเกษตรถึง 12% ของมลูค่าการส่งออกสินค้า
เกษตรทัง้หมด และสนิค้าประมงกว่า 17% ของมลูค่า 
การส่งออกสนิค้าประมงท้ังหมด ไปยงัสหภาพยโุรป

คณะรัฐมนตรีจีนได้ประกาศนโยบายฉบับใหม่เพื่อ
สนบัสนนุอตุสาหกรรมสกุรในประเทศ เน้นฟ้ืนฟกูารผลติ 
หลังจากผลกระทบของโรคอหวิาต์สุกรแอฟริกนั (ASF) 
และการจัดสรรทรัพยากรการผลิต โดยต้ังเป้ายกระดบั 
การพ่ึงพาตัวเองในการผลิตสุกรให้ได้ 95% โดยฟาร์ม
เลีย้งสกุรขนาดใหญ่ในสดัส่วน 58% ในปี 2565 และ 
65% ภายในปี 2568 รวมถงึขยายเวลาการลดดอกเบ้ีย
ส�าหรับการลงทุนสร้างฟาร์มสุกรจนถึง 31 ธันวาคม 
2563 และจะมีการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบครั้งเดียว
(One-Off-Subsidies) มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านหยวน
(ประมาณ 21 ล้านบาท) แก่ฟาร์มสกุรสร้างใหม่ โครงการ
ต่อขยาย หรือฟาร์มผลิตสุกรขนาดใหญ่กว่าที่ก�าหนด 
นอกจากนี้ รัฐบาลจะระงับการเก็บค่าผ่านทางให้กับ
รถบรรทุกท่ีใช้ขนสุกรพ่อแม่พันธุ์และเน้ือสุกรแช่แข็ง
เป็นการชัว่คราวจนถงึเดอืนกรกฎาคม 2563
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รูจักอาหารเหลือทิ้ง
(Food Waste)

วิกฤตอาหารเหลือทิ้ง
ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ

สถิติการนำเขา – สงออก
ตั้งแตเดือน ม.ค. – ต.ค. 2562  

จับกระแส NTBs

ทั่วโลกเคลื่อนไหว
ภายใตเปาหมาย

ลดอาหารเหลือทิ้ง

ชำระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาต เลขที่ 96/2551
ปณ.เกษตรศาสตร 10903

EARLY WARNING วารสารเพื่อการเตือนภัยสินคาเกษตรและอาหาร

ACFS

ปที่ 11 รายไตรมาส เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

รตษกเ า คนิ สนาฐรตามนางกั นำ ส
). ชอกม( ิ ตาชง หแราหาอะ ลแ

นิ ธยโ ลหพนนถ นขเ งาบ งาลกรตษกเ 05
ฯพทเ งุ รก รกั จุ ตจตขเ วายดาลงวขแ


