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ส่วนที่ 1: บทน า



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 เป้าหมายของมาตรฐานนี ้

เอกสำรนีจั้ดท ำขึน้เพือ่เป็นแนวทำงส ำหรับธรุกจิทอ่งเทีย่ว ผูเ้ชีย่วชำญ และชมุชนทีต่อ้งกำร  

ลดขยะอำหำรและขยะพลำสตกิในกำรด ำเนนิงำน คณุจะไดร้ับควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกบัควำมทำ้ทำย 

ดำ้นขยะอำหำรและขยะพลำสตกิ แนวทำงปฏบิัต ิและกรณีศกึษำในภำคกำรทอ่งเทีย่วและกำรบรกิำร 

ตลอดจนเครือ่งมอืและทรัพยำกรทีจ่ะชว่ยใหค้ณุเริม่ตน้หรอืด ำเนนิกำรลดอำหำรและขยะพลำสตกิได ้

 
เป้ำหมำยสงูสดุของเอกสำรนีค้อืกำรน ำเสนอมำตรฐำนในกำรลดและกำรจัดกำรขยะพลำสตกิและเศษ

อำหำรของเรำ ซึง่มไีวส้ ำหรับธรุกจิกำรทอ่งเทีย่วเพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืใน“รำยกำรตรวจสอบ” 

ทีจ่ ำเป็นส ำหรับกำรลดขยะอำหำรและขยะพลำสตกิ 

ในทัง้สองมำตรฐำนเรำใหค้วำมส ำคัญกบั 

กำรเลีย่งของเสยีมำกทีส่ดุแมว้ธิกีำรดังกลำ่ว

จะแตกตำ่งกนัในมำตรฐำนพลำสตกิและอำ

หำรแตเ่ป้ำหมำยเหมอืนกนัน่ันคอื 

กำรลดของเสยีไปหลมุฝังกลบใหน้อ้ยทีส่ดุ 

 

 

  สว่นที ่1: บทน ำ  

บทน า 

กรอบแนวทาง: มำตรฐำนเป็นไปตำมล ำดับชัน้ของกลยทุธก์ำรลดของเสยีจำกสิง่ทีเ่ป็นประโยชน ์    

ตอ่สิง่แวดลอ้มและเศรษฐกจิมำกทีส่ดุ (กำรเลีย่ง) ไปจนถงึนอ้ยทีส่ดุ (กำรก ำจัด) 
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1.2 หลกัการเศรษฐกจิหมนุเวยีนกบัการลดขยะ 
 

 

มำตรฐำนของเรำยังก ำหนดขึน้ตำมหลักกำรเศรษฐกจิหมนุเวยีน เศรษฐกจิหมนุเวยีนตรงขำ้มกบัรปู 

แบบเศรษฐกจิแบบดัง้เดมิคอืเศรษฐกจิเชงิเสน้ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัแนวทำง "น ำมำ ใช ้ แลว้ทิง้ไป" 

กบัวัสดแุละทรัพยำกร (มลูนธิ ิEllen MacArthur, 2022) 

 
เศรษฐกจิหมนุเวยีนจะสนับสนุนกำรหมนุเวยีนของวัสดอุยำ่งตอ่เนือ่งเป็นวงจรซึง่หมำยควำมวำ่วัสดุ

ตำ่ง  ๆ จะไมม่วีันถกูทิง้แตใ่ชก้รอบกำรท ำงำนทีค่ลำ้ยคลงึกนักบัหนำ้ทีแ่ลว้คอือนัดับแรกควรยับยัง้ 

กำรผลติ จำกนัน้หำกยับยัง้ไมไ่ด ้วัสดเุหลำ่นีจ้ะตอ้งถกูน ำมำใชซ้ ้ำ รไีซเคลิ และน ำกลับมำใชใ้หม ่

ตำมล ำดับนี ้

 
ลองดคูวำมแตกตำ่งระหวำ่งเศรษฐกจิเชงิเสน้และเศรษฐกจิหมนุเวยีนโดยใชก้รอบแนวคดิ Value Hill  

   CIRCULAR  

(Circle Economy & Sustainable Finance Lab, 2016) 

 
อยำ่งทีค่ณุเห็น กรอบแนวคดิ Value Hill แบง่กำรใชว้ัสดอุอกเป็น 3 ขัน้ตอนหลัก: กอ่นกำรใชง้ำน 

ระหวำ่งใชง้ำน และหลังกำรใชง้ำน ในทัง้ 2 รุน่ ในระหวำ่ง ขัน้ตอนกอ่นกำรใชง้ำน วัสดจุะมมีลูคำ่ 

เพิม่ขึน้เมือ่เปลีย่นเป็นผลติภัณฑแ์ละจะ 'ขำย' เมือ่ไปถงึผูใ้ช ้(ระหวำ่งใชง้ำน) ควำมแตกตำ่ง 

หลักอยูท่ีข่ัน้ตอนทำ้ย (หลังกำรใชง้ำน)

 

  LINEAR  
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ในระบบเศรษฐกจิเชงิเสน้วัสดมุมีลูคำ่สงูสดุทีด่ำ้นบนของเนนิเขำและหลังจำกอำยกุำรใชง้ำนอนั 

สัน้ คำ่นีจ้ะมแีตต่กต ำ่ลง ในขณะทีเ่ศรษฐกจิหมนุเวยีน มลูคำ่จะคงอยูแ่ละเพิม่สงูสดุ จำกสำเหต ุ

ประกำรแรกคอื กำรใชว้ัสดอุยำ่ง เหมำะสมโดยผูบ้รโิภค และจำกนัน้ดว้ยกลยทุธท์ีท่ ำใหว้ัสดนุี้ 

อยูใ่น " วงจร " ใหน้ำนทีส่ดุ 

ดังทีค่ณุเห็นในรปูที ่2 ยิง่วงเล็ก (ลกูศรแรกทีย่อ้นกลับไปทีผู่ใ้ช)้ มำกเทำ่ใด กลยทุธก์็จะยิง่ม ี

ควำมยั่งยนืมำกขึน้เทำ่นัน้ เนือ่งจำกสำมำรถใชก้ำรขนสง่และทรัพยำกรนอ้ยลง เพือ่รักษำ หรอื 

ฟ้ืนฟมูลูคำ่ของวัสดนุีค่อืเหตผุลทีก่ำรน ำกลับมำใชใ้หมม่ำกอ่นกำรรไีซเคลิในล ำดับชัน้ของ 

กลยทุธก์ำรจัดกำรขยะ 

 

ถงึตอนนีด้เูหมอืนกลยทุธใ์นกำรลดขยะจะเนน้ทีห่ลังกำรใชง้ำนเทำ่นัน้ซึง่ไมเ่ป็นควำมจรงิ 

ลองดภูำพกรอบแนวคดิ Value Hill แบบทีค่รอบคลมุกวำ่เดมิดำ้นลำ่งนี้ 

 

(Achterberg et al., 2018)
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สงัเกตไดว้ำ่กลยทุธห์มนุเวยีนเริม่ตน้ทีร่ะยะกอ่นกำรใชง้ำนโดยกำรออกแบบหรอืในกรณีของธรุกจิ

ทอ่งเทีย่ว กำรจัดซือ้ผลติภัณฑแ์ละวัสด ุทีไ่ดร้ับกำรออกแบบใหม้อีำยกุำรใชง้ำนยำวนำนขึน้ 

หรอืยอ่ยสลำยไดง้ำ่ย และรวดเร็วยิง่ขึน้ เชน่ พลำสตกิทีย่อ่ยสลำยไดเ้องทีบ่ำ้น และในขัน้ตอน 

กำรใชง้ำน จดุเนน้ควรจะเป็นดังทีเ่รำไดก้ลำ่วไปแลว้ใน กำรปรับกำรใช ้วัสดหุรอืผลติภัณฑน์ี้ 

ใหเ้หมำะสมทีส่ดุ 

ดว้ยกรอบควำมคดินีเ้รำยังไดแ้บง่มำตรฐำนส ำหรับกำรลดขยะจำกอำหำรและกำรลดขยะพลำสตกิ

ออกเป็น 3 ขัน้ตอน แตใ่นทีน่ี้ เนือ่งจำกปกตธิรุกจิกำรทอ่งเทีย่วไมไ่ดผ้ลติหรอืออกแบบ 

ผลติภัณฑท์ีจั่บตอ้งได ้เรำจะใชช้ือ่ทีแ่ตกตำ่งกนัส ำหรับขัน้ตอนตำ่ง  ๆ SOURCING (กอ่นใช)้ 

USING (ใช)้ และ DISPOSING (หลังใช)้ ขัน้ตอนกำรก ำจัดไมไ่ดห้มำยถงึกำรก ำจัดทีห่ลมุ  

ฝังกลบแตห่มำยถงึวธิทัีง้หมดทีใ่ชห้ลังจำกกำรใชว้ัสด/ุผลติภัณฑเ์พือ่ป้องกนัไมใ่หไ้ป 

ฝังกลบจรงิ  ๆ 

 

 

1.3 กรอบการทำงานสำหรับมาตรฐานการลดขยะพลาสตกิและอาหาร 
 

1  
ระยะ กอ่น 
ในกำรลดขยะพลำสตกิและอำ
หำรคอืกำรน ำแนวทำงปฏบิัตใิน
กำรจัดหำและจัดซือ้จัดจำ้ง 
อยำ่งย่ังยนืมำใช ้
 

 
 
 

           SOURCING 

 
 

    WASTE 

REDUCTION 

 

 
2  

ระยะ ระหวา่ง  
เกีย่วขอ้งกบั 
กลยทุธใ์นกำรป้อ
งกนัและลดของเ
สยีระหวำ่งกำรใช ้

วัสด/ุทรัพยำกร 

 

3   DISPOSING 
 

                USING

 
 
 
 

 

ระยะ หลงั พจิำรณำกำรด ำเนนิกำรกบัอำหำรและพลำสตกิ ของเสยีทีเ่กดิขึน้ แมจ้ะ พยำยำมป้องกนั ลด 

และน ำกลับมำใชใ้หมแ่ลว้ก็ตำม ขัน้ตอนที ่2
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ในขัน้ตอนแรก วัสดแุละทรัพยำกรยังไมอ่ยูใ่นธรุกจิของคณุ ดงันัน้คณุจงึมโีอกำส สรำ้งทำงเลอืก 

ในกำรจัดหำอยำ่งยั่งยนืและมคีวำมรับผดิชอบมำกขึน้ เชน่ หลกีเลีย่งกำรจัดซือ้อำหำรมำกเกนิไป 

(ทีอ่ำจท ำใหเ้น่ำเสยีไดง้ำ่ย) ซือ้สนิคำ้ทีท่ ำ ของวัสดอุืน่ทีไ่มใ่ชพ่ลำสตกิ (ไมไ้ผ ่กระดำษ ไม ้แกว้ 

ฯลฯ) หรอืกำรซือ้ผลติภัณฑท์ีอ่อกแบบมำเพือ่หมนุเวยีน (ตำมทีเ่รำอธบิำยดว้ย Value Hill 

Framework) 

ประกำรที ่2 เมือ่วัสดแุละทรัพยำกรอยูใ่นกำรด ำเนนิธรุกจิของคณุ แลว้ก็ถงึเวลำทีจ่ะใชใ้หเ้กดิ 

ประโยชนส์งูสดุ และ ใชอ้ยำ่งมคีวำมรับผดิชอบ ซึง่หมำยถงึกำรหลกีเลีย่งกำรเน่ำเสยีและของเสยี 

(ในกรณีของอำหำร) และยดือำยกุำรใชง้ำน (ในกรณีของพลำสตกิ) เห็นไดช้ดัวำ่ส ำหรับพลำสตกิ 

หลกีเลีย่งไดง้ำ่ยกวำ่ตัง้แตแ่รก น่ันคอืเหตผุลทีก่ำรจัดหำอยำ่งรับผดิชอบ (ขัน้ตอนแรก) 

มคีวำมส ำคญัมำก 

สดุทำ้ยนีห้ลังจำกทีด่ ำเนนิกำรเพือ่ลดของเสยีและน ำวัสดแุละทรัพยำกรกลับมำใชใ้หมใ่หไ้ดม้ำก

ทีส่ดุแลว้ธรุกจิควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่มกีำรแจกจำ่ยและก ำจัดสิง่เหลำ่นี้ดว้ยวธิกีำรทีย่ั่งยนืและมี

ควำมรับผดิชอบโดยใชก้ำรก ำจัดหลมุฝังกลบเป็นทำงเลอืกสดุทำ้ยเสมอ 

แตม่ำตรฐำนกำรลดของเสยีสำมำรถน ำไปใชใ้นหว่งโซอ่ปุทำนทัง้หมดไดอ้ยำ่งไร แน่นอนวำ่ 

ไมใ่ชท่กุธรุกจิกำรทอ่งเทีย่วทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้อำหำรและ/หรอืพลำสตกิ ดังนัน้จงึไมเ่กีย่วขอ้ง 

โดยตรงกบักำรจัดกำรขยะพลำสตกิ/อำหำร แลว้แตล่ะคนมบีทบำทอยำ่งไรในควำมพยำยำม 

ลดขยะ? 

1.4 การลดอาหารและขยะพลาสตกิในหว่งโซ่อุปทาน 

ดังทีเ่รำไดก้ลำ่วไวใ้นตอนตน้ของเอกสำรนี ้มำตรฐำนทีน่ ำเสนอในทีน่ี้ (รวมถงึกรณีศกึษำ 

และแหลง่ขอ้มลู) มไีวส้ ำหรับธรุกจิกำรทอ่งเทีย่ว ผูเ้ชีย่วชำญ และชมุชนทัง้หมดทีส่นใจเรยีนรูว้ธิ ี

ลดขยะอำหำรและขยะพลำสตกิ อยำ่งไรก็ตำม เรำทรำบดวีำ่ตำมประเภทของธรุกจิ ธรุกจิสำมำรถ 

มคีวำมรับผดิชอบโดยตรงหรอืโดยออ้มตอ่กำรจัดกำรขยะมำกขึน้   

ดว้ยเหตนุี ้จงึเป็นสิง่ส ำคัญทีจ่ะตอ้งอธบิำยแนวคดิของขอบเขตอยำ่งรวดเร็ว ในดำ้นควำมยั่งยนื 

แนวคดิเรือ่งขอบเขตซึง่สว่นใหญใ่ชใ้นมำตรฐำนและกำรวัดกำรปลอ่ยกำ๊ซคำรบ์อนไดออกไซด ์

สำมำรถน ำมำใชก้บักรณีของเรำได ้น่ันคอื กำรจัดกำรของเสยี  

ขอบเขต หมำยถงึ ชว่งหรอืขอบเขตของควำมรับผดิชอบหรอืกำรมสีว่นรว่ม ในบำงสิง่ ขอบเขต 1 

ระบคุวำมรับผดิชอบหรอืกำรมสีว่นรว่มโดยตรง  ขอบเขตที ่2 เป็นทำงออ้ม (แตเ่ป็นควำม 

รับผดิชอบโดยตรงของซพัพลำยเออรโ์ดยตรง)  ขอบเขตที ่3 ก็เป็นทำงออ้มเชน่กนั 

แตเ่ป็นควำมรับผดิชอบโดยตรงของซพัพลำยเออรท์ำงออ้ม เป็นตน้  ยังไมค่อ่ยเขำ้ใจ?  

ลองใชต้ัวอยำ่งเพือ่ควำมชดัเจนมำกขึน้ 



PART I: INTRODUCTION 

คุณท างานในบริษทัทวัร์ และซพัพลายเออร์ (โดยตรง) ของคุณรวมถึงโรงแรม ร้านอาหาร 

สถานท่ีท่องเท่ียว มคัคุเทศก ์สายการบิน ทางบกและทางน ้า บริษทัขนส่ง

บรษัิททัวรข์องคณุคอื 

Scope 1 

 

Scope ที ่2 จะเป็น 

 

 

คณุสำมำรถควบคมุนโยบำย 

กลยทุธ ์ตัวเลอืกกำรจัดซือ้ ฯลฯ 

ของคณุไดโ้ดยตรง ดังนัน้ 

เกีย่วกบัขยะพลำสตกิ 

คณุอยูใ่นขอบเขตของคณุ เชน่ 

กำรตดิตัง้สถำนีเตมิน ้ำในส ำนักงำน

ของคณุ และสรำ้งควำมตระหนัก 

ใหพ้นักงำนของคณุใชข้วดน ้ำแบบ

เตมิไดแ้ทนกำรซือ้ขวดพลำสตกิแ

บบใชค้รัง้เดยีวทิง้

ซพัพลำยเออรข์องคุ

ณโดยตรงทีเ่รำระบ ุ

ไวข้ำ้งตน้

ในกรณีของโรงแรม 

ทีค่ณุท ำงำนดว้ย 

อยูใ่นขอบเขต เชน่ 

ไมใ่หบ้รกิำรโรงแรม 

เดยีวใชเ้ครือ่งใชใ้นห ้

องน ้ำทีเ่ป็นพลำสตกิ

แตใ่หต้ดิตัง้แชมพ ู

สบูเ่หลวและตูท้ ำสบู่

ในหอ้งพักแทน

SCOPE 3 

Scope 3 จะเป็นซพัพลำยเออรส์ำยตรง 

ของซพัพลำยเออรข์องคณุอกีท ี

หนึง่ (จงึเป็นทำงออ้มกบัคณุ) 

ตัวอยำ่งเชน่ ซเูปอรม์ำรเ์ก็ตนี ้

ซเูปอรม์ำรเ์ก็ตจะเป็น Scope 2  

ถงึ โรงแรม แต ่Scope 3 ถงึคณุ 

เพรำะไมไ่ดซ้ือ้โดยตรงจำกพวกเขำ 

แตเ่ป็นซพัพลำยเออรโ์ดยตรง 

ของโรงแรม 
SCOPE 2 

SCOPE 1 
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ในตัวอยำ่งของเรำ Scope 4 จะเป็นผูจ้ ำหน่ำยอำหำรขำยสง่ทีจั่ดหำอำหำรใหก้บัซเูปอรม์ำรเ์ก็ต 

และ Scope 5 จะเป็นผูผ้ลติและ/หรอืเกษตรกร อยำ่งไรก็ตำม ในเอกสำรนี ้เรำจะเนน้เฉพำะ 

Scope 1 ถงึ 3  

อยำ่งทีค่ณุจนิตนำกำรได ้ยิง่มขีอบเขตในหว่งโซอ่ปุทำนของคณุมำกเทำ่ใด กำรวัดและจัดกำร 

ควำมพยำยำมและผลลัพธข์องทกุคนก็ยิง่ยำกขึน้เทำ่นัน้ ดว้ยเหตผุลนี้ เรำจงึแนะน ำวำ่ควรใช ้

มำตรฐำนกำรลดอำหำรและขยะพลำสตกิทีแ่สดงในเอกสำรนี้ใน ขัน้ตอนตำ่ง  ๆ น ำกลยทุธ ์และ 

กำรด ำเนนิกำรไปใชก้อ่นใน Scope 1 (ธรุกจิของคณุ) เพือ่ไปยัง Scope 2 และ 3 เทำ่นัน้ 

(ซพัพลำยเออรข์องคณุ)  

ภำพตอ่ไปนีซ้ ึง่องิและดัดแปลงจำก Sustainable Hospitality Alliance (2022) แสดงใหเ้ห็น 

แนวทำงกำรปรับใชม้ำตรกำรและตัวมำตรฐำนในกำรลดขยะพลำสตกิและขยะอำหำร 

https://sustainablehospitalityalliance.org/wp-content/uploads/2022/03/Pathway-overview.pdf
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ดังทีค่ณุเห็นจำกภำพ ควำมพยำยำม 

ในกำรลดขยะพลำสตกิและขยะอำหำรควร 

เริม่ตน้ในธรุกจิ ครัวเรอืน หรอืชมุชนของคณุ 

และยกระดับขึน้ตำมลกูศร เมือ่คณุสรำ้ง 

ควำมตระหนัก มสีว่นรว่ม และตอ้งกำร 

กำรปฏบิัตติำมขอ้ก ำหนดจำก 

ซพัพลำยเออร ์จนถงึจดุที ่

หว่งโซอ่ปุทำนทัง้ระบบรว่มมอืกนัลดขยะอำหำร

และขยะพลำสตกิอยำ่งจรงิจังในหนำ้งำน  

เรำมำดวูธิกีนัวำ่จะท ำอยำ่งไรบำ้ง 

กรณีศกึษำและเครือ่งมอืทัง้หมดทีน่ ำเสนอนีจ้ะแบง่ตำมไอคอนตำ่ง ๆ ตำมกลุม่ทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง 

มำกทีส่ดุเพือ่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชเ้อกสำรนีข้องธรุกจิกำรทอ่งเทีย่วประเภทตำ่ง ๆ 

รวมถงึผูเ้ชีย่วชำญดำ้นกำรทอ่งเทีย่วและชมุชน และเพือ่ชว่ยชีแ้จงบทบำททีแ่ตล่ะคนมตีอ่กำรลด 

ของเสยีในหว่งโซอ่ปุทำน  

กลุม่และไอคอนมคีวำมเกีย่วขอ้งดังนี้ 

  โรงแรม  รำ้นอำหำร  บรษัิททัวรแ์ละไกด ์

  ทัง้หมด   ขนสง่ทำงบก  ชมุชนทอ่งเทีย่ว 

กจิกรรมทางทะเล

ส ำหรับมำตรฐำนนัน้ แตล่ะเกณฑจ์ะถกูจัดหมวดหมูเ่ป็นไอคอนอยำ่งนอ้ยหนึง่ไอคอน เพือ่ระบวุำ่ 

กลุม่ใดมคีวำมเกีย่วขอ้ง  นอกจำกนี ้เกณฑย์ังจ ำแนกตำมระดับควำมส ำคัญ จำกนอ้ยไปหำมำก 

 ควำมส ำคัญนอ้ยกวำ่ 

     ควำมส ำคัญปำนกลำง 

     ควำมส ำคัญมำกกวำ่ 

ดตูัวอยำ่งเกณฑแ์ละกำรจัดประเภทในหนำ้ถัดไป 

Napason Wetchapram
กิจกรรมทางทะเล
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 ในตัวอยำ่งนี้ เกณฑจ์ะถกูท ำเครือ่งหมำยดว้ยไอคอน                  ซึง่หมำยควำมวำ่ ใชไ้ด ้

กบัโรงแรม สปำ และรำ้นอำหำร แต ่ไมบ่ังคับ ส ำหรับผูป้ระกอบกำรทอ่งเทีย่ว และมัคคเุทศก ์

บรษัิทขนสง่ กำรทัศนศกึษำทำงทะเล และชมุชน นอกจำกนีเ้กณฑย์ังถกูท ำเครือ่งหมำยดว้ย

 ซึง่หมำยควำมวำ่มลี ำดับควำมส ำคัญต ำ่กวำ่ 

เรำหวังวำ่ค ำแนะน ำนีจ้ะชว่ยใหค้ณุและธรุกจิหรอืชมุชนของคณุเขำ้ใจบทบำทและควำมรับผดิชอบ

ของคณุทีม่ตีอ่กำรลดขยะพลำสตกิและอำหำรและพลำสตกิในหว่งโซอ่ปุทำนตลอดจนเสน้ทำงที่

จ ำเป็นเพือ่ใหผู้ด้ ำเนนิกำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุคนปฏบิัตติำม  

เรำจะเริม่ตน้ดว้ยมำตรฐำนกำรลดของเสยีจำกอำหำร โดยน ำเสนอภำพรวมของควำม 

ทำ้ทำยนีก้อ่นทัง้ในระดับโลกและในบรบิทของประเทศไทย จำกนัน้ไปทีม่ำตรฐำนและเกณฑ ์

ในกำรลดของเสยีจำกอำหำร ซึง่จะไดร้ับกำรสนับสนุนโดยกรณีศกึษำตัวอยำ่ง เครือ่งมอืและ 

ทรัพยำกร  ตอ่ไปเรำจะท ำตำมล ำดับเดยีวกนั แตด่ว้ยมำตรฐำนกำรลดขยะพลำสตกิ
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2.1 ปัญหาเศษอาหาร 

กอ่นทีเ่รำจะน ำเสนอแนวทำงปฏบิัตทิีด่ทีีส่ดุ เครือ่งมอืและมำตรฐำนส ำหรับกำรลดขยะจำกอำหำร 

สิง่ส ำคัญคอืตอ้งเขำ้ใจควำมส ำคัญของควำมทำ้ทำยระดับโลกนี ้ 

องคก์ำรอำหำรและกำรเกษตร (FAO) ประมำณกำรวำ่  1 ใน 3 ของอำหำรทีผ่ลติไดท้ัง้หมด  

ทั่วโลก - กวำ่ 1.3 พันลำ้นตัน - เน่ำเสยีหรอืถกูทิง้ (FAO, 2019)  ซึง่หมำยควำมวำ่ทรัพยำกร – 

ทีด่นิ น ้ำ พลังงำน –แรงงำนและทนุทีใ่ชใ้นกระบวนกำรผลติอำหำรทัง้หมดจะหำยไป และ 

เปลำ่ประโยชนเ์ชน่กนั  นอกจำกนี ้เศษอำหำรในหลมุฝังกลบยังปลอ่ยกำ๊ซเรอืนกระจก สง่ผลให ้

เกดิภำวะโลกรอ้นและ กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ  

อำหำรสญูเปลำ่ตลอดทัง้หว่งโซอ่ปุทำน ตัง้แตก่ำรผลติทำงกำรเกษตรไปจนถงึกำรบรโิภค 

ในครัวเรอืน รำ้นอำหำร หรอืธรุกจิบรกิำรอำหำรอืน่ ๆ  สำเหตขุองของเสยีดังกลำ่วแตกตำ่งกนัไป 

ตำมปัจจัยหลำยประกำร แตส่ว่นใหญเ่กีย่วขอ้งกบัระดับอตุสำหกรรมของประเทศ  

ในประเทศอตุสำหกรรมกำรสญูเสยีอำหำรและของเสยีสว่นใหญเ่กดิจำกกำรผลติมำกเกนิไปและ 

ขำดกำรประสำนงำนระหวำ่งผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในหว่งโซอ่ปุทำน ตลอดจนพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ทีไ่มด่ ีในทำงกลับกนัในประเทศก ำลังพัฒนำ  

อำหำรมักจะสญูหำยไปในชว่งแรกของหว่งโซอ่ปุทำนอำหำร กลำ่วคอื กำรผลติและกำรแปรรปู 

เนือ่งจำกกำรเก็บเกีย่วกอ่นเวลำอนัควร โครงสรำ้งพืน้ฐำนส ำหรับกำรจัดเก็บและกำรขนสง่ทีไ่มด่ ี

รวมถงึสำเหตอุืน่ ๆ (FAO, 2011) โดยไมค่ ำนงึถงึสำเหตหุรอืพืน้ทีท่ีก่ำรสญูเสยีอำหำร และ 

ของเสยีเกดิขึน้ตำมที ่FAO (2011) วำงไวอ้ยำ่งสมบรูณ์แบบ
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มาตรฐานการลดของเสยีจากอาหาร 

 

 

“ ในโลกทีม่ทีรพัยากรธรรมชาตจิ ากดัและคุม้ทนุ 

จะตอ้งหาวธิแีกไ้ขเพือ่ผลติอาหารทีป่ลอดภยัและมคีณุคา่ทางโภชนาการเพยีงพอ  

ส าหรบัทกุคน การลดการสญูเสยีอาหารไมค่วรเป็นล าดบัความส าคญัทีถ่กูลมื ” 
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2.2 เศษอาหารในประเทศไทยและการทอ่งเทีย่วไทย

กอ่นกำรระบำดของโควดิ-19 กำรทอ่งเทีย่ว 

เป็นหนึง่ในภำคเศรษฐกจิทีใ่หญแ่ละท ำก ำไร 

ไดม้ำกทีส่ดุในโลก และจำกขอ้มลูของWWF 

พบวำ่ กำรเปลีย่นแปลงของขยะอำหำร 

ควรมำจำกผูท้ีม่ศีักยภำพทีจ่ะสรำ้งผลกระทบ

ทีใ่หญท่ีส่ดุ หมำยถงึโรงแรมและรำ้นอำหำร 

สำมำรถเป็นผูน้ ำและ "ชว่ยพลกิโฉม 

อตุสำหกรรมบรกิำรอำหำรใหเ้ป็นผูน้ ำในกำร 

ลดขยะอำหำร" (WWF, 2017)  

กำรลดขยะอำหำรในภำคกำรทอ่งเทีย่วและ 

กำรบรกิำรจะชว่ยลดตน้ทนุตลอดหว่งโซ ่

อปุทำน และทีส่ ำคัญกวำ่นัน้คอืชว่ยให ้ 

บรรลเุป้ำหมำยกำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 

ของสหประชำชำต ิ(SDGs) 

โดยเฉพำะเป้ำหมำยที ่2 (ควำมหวิเป็นศนูย)์ 

12 (กำรบรโิภคและกำรผลติอยำ่งม ี

ควำมรับผดิชอบ) 13 

(กำรลงมอืท ำเรือ่งปัญหำสภำพอำกำศ) และ 

17 (กำรรว่มมอืกนัเพือ่บรรลเุป้ำหมำย) 

(PATA, 2019). 



ในประเทศไทย ควำมทำ้ทำยของเศษอำหำรมคีวำมเกีย่วขอ้งอยำ่งมำกกบั กำรทอ่งเทีย่วและ 

กำรบรกิำร คำดวำ่เฉพำะในกรงุเทพฯ แหง่เดยีว มกีำรเก็บรวบรวมเศษอำหำรเกอืบ 5,000 

ตันทกุวัน (UNEP, 2021) และคำ่เฉลีย่ของเศษอำหำรในเมอืงของไทยอยูร่ะหวำ่ง 33% ถงึ 54% 

(GIZ Thailand, 2020)  แมว้ำ่โรงแรมและรำ้นอำหำรจะไมใ่ชผู่ท้ีส่มควรไดร้ับค ำต ำหน ิแตก่็ม ี

บทบำทส ำคัญในกำรสรำ้งเศษอำหำร     

คำดวำ่บฟุเฟ่ตโ์รงแรมระดับ 5 ดำวโดยเฉลีย่จะทิง้อำหำรทีก่นิไดม้ำกถงึ 50 กก. ในแตล่ะชว่งเวลำ 

กำรใหบ้รกิำร (PATA, 2018)  นอกจำกนี ้แมว้ำ่ในยโุรป ภำคกำรบรกิำรจะผลติเศษอำหำร 

เหลอืนอ้ยกวำ่ครัวเรอืน (53%) (12%) ในเอเชยี แตส่ ิง่ทีต่รงกนัขำ้มก็เกดิขึน้ (Juvan et al., 

2021)  อยำ่งไรก็ตำม โชคดทีีธ่รุกจิกำรบรกิำรสว่นใหญ ่(83.8%) ในเอเชยีแปซฟิิกไดร้ำยงำนวำ่ 

มคีวำม มุง่มัน่ ทีจ่ะลดขยะอำหำร ซึง่เป็นเปอรเ์ซน็ตท์ีส่งูกวำ่ในภมูภิำคอืน่ ๆ (Greenview, 2018) 

ตอ่ไปเรำจะน ำเสนอมำตรฐำนและหลักเกณฑ ์ มำตรฐำนนีส้รำ้งขึน้หลังจำกกำรวจิัยอยำ่งละเอยีด 

ในหัวขอ้กำรลดขยะอำหำรในกำรทอ่งเทีย่วและกำรตอ้นรับแตร่วมถงึในครัวเรอืนและชมุชนดว้ย  

ชดุเครือ่งมอืและรำยงำนทีใ่ชใ้นกำรพัฒนำมำตรฐำน ไดแ้ก ่PATA Buffet Toolkit , Hotel | 

Kitchen Guide by WWF, the Sustainable Food Manual by Futouris ตลอดจนแหลง่ขอ้มลู 

ส ำคัญอืน่ ๆ ทีจ่ะกลำ่วถงึและอำ้งองิในเอกสำรนี้
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https://static1.squarespace.com/static/5f24290fd0d0910ecab2b02e/t/620c749736f54a56899d4abe/1644983535686/Buffet_2022_ThaiVersion_11Feb.pdf
https://www.worldwildlife.org/publications/hotel-kitchen-fighting-food-waste-in-hotels
https://www.worldwildlife.org/publications/hotel-kitchen-fighting-food-waste-in-hotels
http://www.futouris.org/en/tools/
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2.3 มาตรฐานและหลกัเกณฑ์การลดของเสียจากอาหาร 
 

ในสว่นนีเ้รำจะน ำเสนอมำตรฐำนและหลักเกณฑก์ำรลดของเสยีจำกอำหำร  สิง่เหลำ่นีจ้ะไดร้ับกำร 

สนับสนุนโดย ตวัอยา่ง กรณีศกึษา เครือ่งมอื และ ทรพัยากร เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกในกำร 

ท ำควำมเขำ้ใจกรอบงำน เกณฑ ์เกณฑย์อ่ย และตัวชีว้ัดของมำตรฐำน  ในภำคผนวกคณุจะพบกบั 

มำตรฐำนกำรลดอำหำรและขยะพลำสตกิฉบับสมบรูณ์ แตเ่รำขอแนะน ำใหค้ณุอำ่นสว่นนีต้อ่ไป 

เพือ่น ำเสนอมำตรฐำนพรอ้ม ค ำแนะน ำทีค่รอบคลมุ   

มำตรฐำนประกอบดว้ยตำมทีเ่รำเพิง่กลำ่วถงึ เกณฑห์ลัก 

ซึง่แบง่ออกเป็น เกณฑย์อ่ย และ ตัวชีว้ัด 

ในรปูแบบของค ำถำมทีส่ำมำรถใชเ้ป็นรำยกำรตรวจสอบโดยธรุกจิ   

นอกจำกนี ้เกณฑส์ำมำรถน ำไปใช ้หรอื ไมบ่งัคบั/ไมบ่งัคบั 

ขึน้อยูก่บัประเภทของธรุกจิ/กลุม่ จ ำรปูแบบไอคอนของเรำ 

จำกหนำ้ 13 ไดห้รอืไม?่ ไอคอนทีเ่ป็นไปตำมเกณฑแ์ตล่ะเกณฑ ์

จะก ำหนดวำ่กลุม่ใดใชเ้กณฑน์ี ้  

เมือ่จ ำค ำแนะน ำเหลำ่นีไ้ดแ้ลว้ เรำจะเริม่แนะน ำคณุเกีย่วกบั 

มำตรฐำนกำรลดขยะอำหำร มำตรฐำนและเกณฑส์ ำหรับ 

กำรลดขยะอำหำรนัน้ใชไ้ดโ้ดยตรงมำกกวำ่กบัรำ้นอำหำร 

และโรงแรม/CBT ทีใ่หบ้รกิำรอำหำร แตย่ังสำมำรถน ำมำใช ้

โดยธรุกจิกำรทอ่งเทีย่ว เพือ่เป็นแนวทำงในกำรลดของเสยีจำกอำหำร 

แมจ้ะเป็นเพยีงพนักงำนเทำ่นัน้ ไมใ่ชล่กูคำ้   

เกณฑถ์กูสรำ้งขึน้ตำม กรอบ ทีน่ ำเสนอในบทน ำ ซึง่เป็นกำรแบง่ขัน้ตอนหลักสำมขัน้ตอน 

ของวงจรกำรบรโิภคอำหำร: เมือ่ม ีแหลง่ทีม่ำ เมือ่ใดที ่ใชจ้รงิ และสดุทำ้ย เมือ่ม ีกำรก ำจัด 
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ความพยายาม สงูสดุในกำรลดขยะอำหำรควรอยูท่ี:่ 

● ประกำรแรก กำรหลกีเลีย่งกำรจัดซือ้เกนิและกำรเน่ำเสยีระหวำ่งกำรขนสง่และกำรสง่มอบ

● ประกำรที ่2 กำรใชอ้ำหำรอยำ่งรับผดิชอบระหวำ่งกำรเก็บรักษำ กำรเตรยีมและกำรบรกิำร และ

● ประกำรที ่3 แจกจำ่ยและก ำจัดอำหำรสว่นเกนิและของเสยีอยำ่งรับผดิชอบ

ซึง่เกดิขึน้แมจ้ะมคีวำมพยำยำมในสองขัน้ตอนแรก

เกณฑ ์หลักส ำหรับแตล่ะขัน้ตอนทัง้ 3 นีม้ดีังตอ่ไปนี้: 

ตอ่ไป เรำจะเริม่ดว้ยระยะแรก SOURCING. 

กำรวัดและ กำรตรวจสอบ 

อยำ่งมคีวำมรับผดิชอบและ 

เพิม่ประสทิธภิำพกำรจัดเก็บ 

กำรเตรยีมกำรอยำ่งรับผดิชอบ 

และ บรกิำร 

กำรสือ่สำรกบัลกูคำ้

น ำกลับมำใชใ้หม ่

กำรแจกจำ่ยอำหำร สว่นเกนิ 

กำรก ำจัดของกนิไมไ่ด ้

เศษอำหำร 

กำรก ำจัดอำหำรทีห่ลกีเลีย่งไ

มไ่ด ้

ควำมมุง่มั่นขององคก์ร 

อยำ่งยั่งยนืและกำรจัดหำ 

มปีระสทิธภิำพ 

การจดัหา การก าจดัการใช้
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2.3.1 เกณฑก์ารลดของเสียจากอาหาร – การจดัหา 
 
 

ดังทีเ่รำไดเ้ห็นแลว้ กลยทุธใ์นกำรลดของเสยีควรเริม่ตน้ กอ่น ทีผ่ลติภัณฑห์รอืวัสดจุะอยูใ่นธรุกจิ 

ทรัพยส์นิ หรอืชมุชนของคณุ โดยกำรเลอืกจัดซือ้/จัดหำอยำ่งยั่งยนืและมคีวำมรับผดิชอบ  

อยำ่งไรก็ตำม กอ่นหนำ้นัน้ องคป์ระกอบแรกทีท่กุองคก์ร ธรุกจิ หรอืชมุชน จ ำเป็นตอ้งเริม่ตน้ 

กำรตอ่สูก้บัขยะคอื กำรซือ้ จำกผูบ้รหิำรระดับสงู (หรอืผูน้ ำชมุชน ในกรณีของ CBT) 

กำรซือ้จำกจดุเริม่ตน้ชว่ยใหส้ำมำรถพฒันำ นโยบำยควำมยั่งยนื ซึง่รวมถงึทกุขัน้ตอนของกำร 

ลดของเสยี ตัง้แตก่ำรจัดหำไปจนถงึกำรใช ้และสดุทำ้ยคอืกำรก ำจัด นอกจำกนีย้ังชว่ยใหส้ำมำรถ 

วำงแผน และด ำเนนิกำรตำมนโยบำยนีไ้ด ้ด ูPATA Buffet Toolkit หนำ้ 8 และ 9 ส ำหรบัขอ้มลู 

เพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิพีัฒนำนโยบำยควำมยั่งยนื)   

ดังนัน้ ในสว่นแรกของมำตรฐำนกำรลดของเสยีจำกอำหำร เกณฑ ์

เนน้กำรใชม้ำตรกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

● ความมุง่ม ัน่ขององคก์ร 

เกณฑน์ีพ้จิำรณำถงึระดับควำมมุง่มั่นของธรุกจิทัง้หมด 

(รวมถงึผูบ้รหิำรระดับสงูและพนักงำน) 

ทีม่ตีอ่ควำมยั่งยนืและกำรลดของเสยีจำกอำหำร  

นอกจำกนีย้ังรวมถงึกำรมนีโยบำยควำมยั่งยนื 

กำรมสีว่นรว่มกบัซพัพลำยเออรแ์ละผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

และกำรฝึกอบรมพนักงำนเกีย่วกบักลยทุธใ์นกำรลด 

ของเสยีจำกอำหำร   

● หลกีเลีย่งการจดัซือ้เกนิ มำตรกำรตำ่ง ๆ ไดแ้ก ่

กำรตดิตำมกำรใชอ้ำหำรและกำรคำดกำรณ์ของผูม้ำเยอืนเพือ่แจง้กำรตัดสนิใจในกำรจัดซือ้ 

จัดจำ้ง จัดหำปรมิำณนอ้ยลง แตบ่อ่ยครัง้ขึน้ กำรจัดหำเฉพำะเมือ่จ ำเป็นและหลกีเลีย่งกำรเก็บ; 

และมอบหมำยควำมรับผดิชอบในกำรจัดหำอำหำรใหก้บับคุคลเพยีงคนเดยีว   

● หลกีเลีย่งการเนา่เสยีของอาหารระหวา่งการขนสง่และการจดัสง่ มำตรกำรตำ่ง ๆ ไดแ้ก ่

กำรใหค้วำมส ำคัญกบัซพัพลำยเออรใ์นทอ้งถิน่เพือ่ลดระยะทำงในกำรเดนิทำง 

และดแูลใหซ้พัพลำยเออรข์นสง่และสง่มอบผลติภัณฑด์ว้ยบรรจภัุณฑแ์ละอณุหภมูทิีเ่หมำะสม 

เพือ่หลกีเลีย่งกำรเน่ำเสยีของอำหำร
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เริม่กนัเลย  ดำ้นลำ่งนีค้อืเกณฑ ์ความมุง่ม ัน่ขององคก์ร ซึง่แบง่ออกเป็น 5 เกณฑย์อ่ยและ 8 

ตัวชีว้ัด  โปรดดหูนำ้ 5 และ 10 ของ PATA Buffet Toolkit รวมถงึหนำ้ 12 ถงึ 19 ของ โรงแรม | 

คูม่อืครัว ส ำหรับค ำแนะน ำเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิรีับควำมชว่ยเหลอืจำกองคก์ร และดงึดดูพนักงำน 

ใหล้ดปรมิำณอำหำรเหลอืทิง้ 

ความมุง่ม ัน่ขององคก์ร 

ธุรกิจมุ่งมั่นที่จะใช้กลยุทธ์ในการป้องกันและลดเศษอาหาร 

และให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในความพยายามเหล่านี้ 

เกณฑ์ยอ่ย ตวัชีว้ดั 

1. การใหค้วามรว่มมอื

ในองคก์ร 

ผู้จัดการและพนักงานที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 

เศษอาหารสามารถอธิบายประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 

ของการลดขยะอาหารได้หรือไม่? 

ธุรกิจของคุณมุ่งม่ันที่จะใช้กลยุทธ์การลดขยะอาหารหรือไม่? 

2. การพฒันานโยบาย

และการสือ่สาร 

ธุรกิจของคุณมีนโยบายด้านความยั่งยืนซึ่งรวมถึงความมุ่งมั่น 

ในการจัดการอาหารและของเสียอย่างยั่งยืนในพันธกิจ 

ตลอดจนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กรหรือไม่? 

มีการสื่อสารนโยบายนี้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของธุรกิจ 

และทั่วทั้งโรงงานหรือไม่ 

3. การพฒันาผลติภณัฑ์

อยา่งยั่งยนื 

ธุรกิจของคุณ (ถ้าสามารถ) ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

และประสบการณ์สำหรับนักท่องเที่ยว เช่น ทัวร์ ทัศนศึกษา 

กิจกรรม พร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนในการป้องกัน 

และลดของเสียหรือไม่?1 

4. การมสีว่นรว่ม

ของพนักงาน 

และการฝกึอบรม 

ธุรกิจของคุณสร้างความตระหนักรู้ของพนักงานทุกคน 

(และไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ที่ทำงานโดยตรงกับการเตรียม 

และเสิร์ฟอาหาร) เกี่ยวกับความสำคัญของการจัดการ 

เศษอาหารหรือไม่? 

1 See some tips here.

-

☐
-

☐

-

☐
-

☐
-

☐

-

☐

https://www.adventuretravelnews.com/fighting-food-waste-in-adventure-tourism
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ธุรกิจของคุณมีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 

ในการยับยั้งเศษอาหาร รวมถึงการนำเสนอ ถาม & ตอบ 

การเยี่ยมชมไซต์การทำปุ๋ยหมักและ/หรือกิจกรรมอาสาสมัคร เช่น 

การบริจาคอาหารส่วนเกินให้กับชุมชนหรือไม่? 

5. การมสีว่นรว่ม

ของผูม้ีสว่นได้

ส่วนเสยี

ธุรกิจของคุณมีส่วนร่วมกับธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น  ๆ เช่น 

โดยการจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อหารือและแบ่งปันความคิดริเริ่ม 

ในการลดขยะอาหารหรือไม่? 

เมือ่มองหำวธิอีอกแบบทัวรเ์พือ่ลดขยะอำหำร อพท. 

(องคก์ำรบรหิำรกำรพัฒนำพืน้ทีพ่เิศษเพือ่กำรทอ่งเทีย่วอยำ่งยั่งยนื 

(องคก์ำรมหำชน)) ในประเทศไทยไดน้ ำเสนอ 2 

ตัวอยำ่งทีด่ขีองกำรทอ่งเทีย่วชมุชนทีป่รำศจำกขยะ 

ชมรมทอ่งเทีย่วชมุชนเมอืงเกำ่เพชรบรุ ีในจังหวัดเพชรบรุ ี

ไดอ้อกแบบชดุอำหำรกลำงวันในขนำดเทสเตอร ์

เสริฟ์ในภำชนะเซรำมกิแบบดัง้เดมิ 

เพือ่ลดทัง้เศษจำนและขยะพลำสตกิ 

ในชมุชนตะเคยีนเตีย้ ผลติภัณฑอ์ำหำรลว้นมำจำก 

ทอ้งถิน่ ดังนัน้อำหำรวำ่งและอำหำรทีน่ ำเสนอใหก้บั 

นักทอ่งเทีย่วในระหวำ่งกำรทัวร ์CBT 

ไมเ่พยีงแตส่นับสนุนกำรด ำรงชวีติในทอ้งถิน่เทำ่นัน้ 

แตย่ังชว่ยขจัดอำหำรและขยะพลำสตกิ เนือ่งจำก 

พวกเขำจะเสริฟ์ในวัสดธุรรมชำตซิึง่สำมำรถยอ่ยสลำย

ไดท้ำงชวีภำพ เชน่ ใบตอง ซึง่น ำมำหมักและน ำไปใช ้

ในฟำรม์ในทอ้งถิน่ สิง่นีแ้สดงถงึระดับควำมยั่งยนืและ 

ควำมหมนุเวยีนของ CBT เหลำ่นี้

กรณีศึกษา 

-

☐

-

☐

https://www.dasta.or.th/th
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    กรณศีกึษา 

ส ำหรับเกณฑส์ดุทำ้ยของระยะการจดัหาอยา่งย ัง่ยนืและเหมาะสม เรำจะพจิำรณำถงึ 

มำตรกำร และกลยทุธท์ีจ่ ำเป็นในกำรป้องกนักำรเน่ำเสยีของอำหำร ระหวำ่งกำรขนสง่ 

และกำรสง่มอบผลติภัณฑแ์ละเพือ่หลกีเลีย่งกำรจัดซือ้มำกเกนิไป 

การจดัหาทีย่ ัง่ยนืและเหมาะสม 

ธุรกิจมุ่งมั่นที่จะใช้วิธีในการจัดหาและจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนและเหมาะสมที่สุด 

เพื่อลดการเน่าเสียของอาหาร 

เกณฑ์ยอ่ย ตวัชีว้ดั 

6. ซพัพลายเออร์

ที่มุง่มั่นไปด้วยกัน 

ธุรกิจของคุณทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ที่มุ่งม่ัน 

ที่จะลดขยะอาหารหรือไม่? 

! 

BUFFET Toolkit (2019). ชดุเครือ่งมอื BUFFET (กำรสรำ้งควำมเขำ้ใจส ำหรับอำหำร 

สว่นเกนิในกำรทอ่งเทีย่ว) ของ PATA เป็นแนวทำงปฏบัิตสิ ำหรับธรุกจิกำรบรกิำรทีต่อ้งกำร 

เริม่ใชก้ลยทุธใ์นกำรลดขยะจำกอำหำร ตัง้แตก่ำรจัดซือ้อยำ่งย่ังยนืไปจนถงึกำรแจกจ่ำย 

และกำรก ำจัดทำงเลอืกทีเ่พยีงพอ 

Hotel | Kitchen (2017). กองทนุสตัวป่์ำโลก (WWF) และ American Hotel and Lodging 

Association (AHLA) โดยไดร้ับกำรสนับสนุนจำกมลูนธิ ิRockefeller Foundation 

ไดร้ว่มมอืกนัเพือ่ท ำงำนรว่มกบัอตุสำหกรรมกำรบรกิำรในกำรท ำควำมเขำ้ใจและลดขยะอำหำร  

จำกกำรวจัิยและโครงกำรสำธติตำ่ง ๆ ทีม่อีสงัหำรมิทรัพยท่ั์วประเทศ เรำไดร้ะบวุธิทีีเ่ป็นนวัตกรรม 

ใหมเ่พือ่ดงึดดูพนักงำน พันธมติร และลกูคำ้ในกำรลดของเสยีจำกหอ้งครัวของโรงแรม 

ส ำหรับกำรมสีว่นรว่มของพนักงำน Terranea 

Resort ในลอสแองเจลสิไดจ้ัดตัง้ "คณะท ำงำน" 

เพือ่สรำ้งควำมตระหนักรูข้องพนักงำนและสรำ้งวัฒน

ธรรมทีส่ง่เสรมิกำรลดของเสยี โครงกำรรเิริม่นี ้

รวมถงึ "กำรประกวดภำพถำ่ยจำนสะอำด" 

ซึง่พนักงำนจะถำ่ยภำพจำนอำหำรกลำงวนัทีส่ะอำดเ

พือ่รับรำงวัลเป็นกระบอกน ้ำทีน่ ำกลับมำใชใ้หมไ่ด ้

-

☐

https://static1.squarespace.com/static/5f24290fd0d0910ecab2b02e/t/620c749736f54a56899d4abe/1644983535686/Buffet_2022_ThaiVersion_11Feb.pdf
https://www.worldwildlife.org/publications/hotel-kitchen-fighting-food-waste-in-hotels
https://www.terranea.com/
https://www.terranea.com/
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7. การจัดหาในทอ้งถิ่น2
ธุรกิจของคุณจัดลำดับความสำคัญของการจัดหาในท้องถิ่น 

เพื่อลดระยะทางในการเดินทางและโอกาสที่อาหารจะเน่าเสีย

หรือไม่? 

ธุรกิจของคุณจัดลำดับความสำคัญของการจัดหาในท้องถิ่น 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อน้อยลงแต่บ่อยขึ้นตาม 

ความต้องการหรือไม่? 

ธุรกิจของคุณมีสวนหรือฟาร์มเพื่อปลูกสมุนไพร เครื่องเทศ ผัก 

ฯลฯ หรือไม่? 

8. การจัดหา

ตามฤดกูาล 3 

ธุรกิจของคุณซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการขนส่งเพื่อการ 

ผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ด้วยระยะทางในการเดินทาง 

ที่น้อยลงและการเน่าเสีย) หรือไม่? 

9. การจัดหา

ที่เหมาะสม4

ธุรกิจของคุณติดตามการใช้อาหาร คาดการณ์ความต้องการ 

ของผู้บริโภค และคำนึงถึงฤดูกาลเพื่อปรับความถี่ 

ในการซื้อให้เหมาะสมหรือไม่? 

ธุรกิจของคุณหลีกเลี่ยงการซื้อมากเกินไปโดยสั่งอาหารก่อน

นำไปใช้/เม่ือจำเป็นหรือไม่? 

10. ผูซ้ือ้หลักรายเดยีว ธุรกิจของคุณกำหนดบทบาทของการสั่งซื้อสต็อกให้กับผู้ซื้อ 

หลักรายเดียวหรือไม่ เพื่อป้องกันการสั่งซื้อเกินจากพนักงาน 

ที่แตกต่างกัน (ถ้าเป็นไปได้ ให้คำนึงถึงขนาดของการ 

ดำเนินการ) หรือไม่? 

11. ความสมัพันธ์

กับซพัพลายเออร์

ธุรกิจของคุณสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับซัพพลายเออร์ 

เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้ามีคุณภาพสม่ำเสมอและหลีกเลี่ยง 

ความเสี่ยง (การเน่าเสีย) หรือไม่? 

ธุรกิจของคุณสื่อสารกับซัพพลายเออร์เพื่อให้แน่ใจว่า 

คุณภาพ/ลักษณะของผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการของคุณ

หรือไม่ เช่น ผักขนาดที่ถูกต้อง ฯลฯ ? 

2 ดหูนำ้ 20 ของ the PATA Buffet Toolkit. 

-

☐

-

☐
-

☐
-

☐

-

☐
-

☐
-

☐

-

☐
-

☐

3 ดหูนำ้ 20 ของ the PATA Buffet Toolkit และหนำ้ 12 และ 13 of Futouris’ Sustainable Food Manual. 
4 ดหูนำ้ 17 และ 18 ของ the PATA Buffet Toolkit.

https://static1.squarespace.com/static/5f24290fd0d0910ecab2b02e/t/620c749736f54a56899d4abe/1644983535686/Buffet_2022_ThaiVersion_11Feb.pdf
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12. การส่งมอบ

ที่คลอ่งตัว5

ธุรกิจของคุณปรับปรุงขั้นตอนในการรับสินค้า (โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งแช่เย็น) และขนย้ายสินค้าไปยังการจัดเก็บ 

ที่เหมาะสมเพื่อลดการเน่าเสียของอาหารและค่าใช้จ่ายที่ 

เกี่ยวข้องหรือไม่? 

ธุรกิจของคุณมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมีอายุการเก็บรักษา 

เพียงพอหรือไม่? 

ธุรกิจของคุณทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งปราศจาก 

สารปนเปื้อนหรือไม่? 

ธุรกิจของคุณทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการขนส่งใน 

อุณหภูมิที่เหมาะสมและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน 

ความเสียหายหรือไม่? 

 กรณีศกึษา 

! 

คูม่อืกำร จัดซือ้อำหำรอยำ่งรับผดิชอบ: สีข่ัน้ตอนสูค่วำมยั่งยนืส ำหรับ ภำคกำรบรกิำร (2015) 

โดย UNEP น ำเสนอขัน้ตอนกำรปฏบิัต ิเคล็ดลับ แหลง่ขอ้มลู 

และกรณีศกึษำเกีย่วกบัแนวทำงกำรซือ้อำหำรอยำ่งมคีวำมรับผดิชอบส ำหรับธรุกจิกำรบรกิำร 

-

☐

-

☐-

☐-

☐

สำมพรำนโมเดล เป็นโมเดลธรุกจิทีค่รอบคลมุในประเทศไทย 
โดยองิจำกกำรเคลือ่นไหวทำงสงัคมแบบออรแ์กนกิและกำรคำ้ทีเ่ป็นธรรม 
และกำรทอ่งเทีย่วเกษตรอนิทรยี ์เป็นโครงกำรทีไ่ดร้ับกำรสนับสนุน 

จำกมลูนธิสิง่เสรมิสขุภำพไทย 
เพือ่ขยำยขบวนกำรสำมพรำนโมเดล 
ในกลุม่ธรุกจิทอ่งเทีย่ว  โรงแรม 
และรำ้นอำหำรสำมำรถเชือ่มตอ่กบั 
เกษตรกรออรแ์กนกิไดโ้ดยตรง 
เพือ่ซือ้ของใชใ้นรำคำทีย่ตุธิรรม 
ในขณะทีพ่วกเขำดงึดดูผูบ้รโิภคในกจิ
กรรมตำ่ง ๆ เชน่ เวริก์ชอ็ปกำรท ำ 
เกษตรอนิทรยี ์โตะ๊ของเชฟ 

และกำรเยีย่มชมฟำรม์ในทอ้งถิน่ 

5 ดหูนำ้ 19 ของ PATA Buffet Toolkit.

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7625/-Responsible_food_purchasing_Four_steps_towards_sustainability_for_the_hospitality_sector.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/business-maker/sampran-model.html


ส่วนท่ี 2: มาตรฐานการลดของเสียจากอาหาร

2.3.2  เกณฑก์ารลดของเสียจากอาหาร – การใช้ 

ตอนนีเ้รำจะน ำเสนอหลักเกณฑส์ ำหรับขัน้ตอนที ่2 

ในกำรลดขยะอำหำร ซึง่เป็นชว่งทีผ่ลติภัณฑอ์ำหำรมอียูใ่น 

ธรุกจิของคณุแลว้ ขัน้ตอนนีถ้อืเป็นขัน้ตอนทีส่ ำคัญทีส่ดุ 

เนือ่งจำกมำตรกำรทีด่ ำเนนิกำรในทีน่ี้ คอืมำตรกำรทีจ่ะ 

สรำ้งควำมแตกตำ่งในปรมิำณเศษอำหำรทีธ่รุกจิของคณุสรำ้งขึน้ 

เกณฑข์องขัน้ตอนกำรใชข้องมำตรฐำนกำรลดของเสยี 

ในอำหำรไดแ้ก ่

● การวดัและตรวจสอบ ดังค ำกลำ่วทีว่ำ่ "คณุไมส่ำมำรถจัดกำรสิง่ทีค่ณุไมไ่ดว้ัดได"้ ดังนัน้จงึ

เป็นสิง่ส ำคัญส ำหรับธรุกจิทีจ่ะตอ้งวัดวำ่เศษอำหำรเกดิจำกขัน้ตอนใดมำกทีส่ดุ (หำกระหวำ่ง

กำรจัดเก็บ กำรเตรยีมกำร หรอืเศษจำน) ก ำหนดเป้ำหมำย และตดิตำมผลลัพธบ์อ่ยครัง้

เพือ่ปรับมำตรกำรใหส้อดคลอ้งกนั

● การจดัเก็บทีม่คีวามรบัผดิชอบและเหมาะสมทีส่ดุ กำรใชอ้ำหำรในระยะแรกคอืกำรเก็บรักษำ

เพือ่ลดกำรเน่ำเสยีในชว่งนี ้ธรุกจิตอ้งจัดใหม้สีถำนทีจั่ดเก็บทีเ่หมำะสมส ำหรับผลติภัณฑอ์ำหำร

ตลอดจนยดือำยกุำรเก็บรักษำโดยจัดล ำดับควำมส ำคัญเสมอวำ่สนิคำ้ทีใ่กลห้มดอำยุ

● การจดัเตรยีมและการบรกิารทีม่คีวามรบัผดิชอบ นีเ่ป็นขัน้ตอนทีต่อ้งใชค้วำมพยำยำมมำกทีส่ดุ

จำกพนักงำนเนือ่งจำกตอ้งใชผ้ลติภัณฑอ์ำหำรอยำ่งชำญฉลำดและสรำ้งสรรคเ์พือ่หลกีเลีย่งกำรเน่ำเสยี

และกำรผลติทีม่ำกเกนิไป

● การสือ่สารกบัลกูคา้ เกณฑน์ีเ้นน้ทีก่ำรหลกีเลีย่งกำรทำนเหลอืบนจำนจำกลกูคำ้ เชน่

สรำ้งควำมตระหนักในประเด็น เรือ่งขยะอำหำร เป็นตน้

● การน ากลบัมาใชใ้หม ่สดุทำ้ยนี ้ธรุกจิหรอื CBT ควรน ำเศษ

อำหำรกลับมำใชใ้หมใ่หไ้ดม้ำกทีส่ดุ เชน่

โดยกำรท ำซปุดว้ยเศษผัก
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เกณฑแ์รกของขัน้ตอนกำำรใช ้คอื Measuring and Monitoring เป็นสิง่ส ำคัญส ำหรับธรุกจิ 

ในกำรท ำควำมเขำ้ใจวำ่ควรเนน้ดำ้นใด ตัวอยำ่งเชน่ หำกหลังจำกท ำแผนทีข่ยะอำหำรแลว้ 

คณุพบวำ่เศษอำหำรสว่นใหญเ่กดิขึน้ระหวำ่งกำรเตรยีมกำร ธรุกจิของคณุจะตอ้งใชก้ลยทุธเ์พิม่เตมิ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระยะนี ้เชน่ กำรสรำ้งควำมตระหนักรูข้องพนักงำน และกำรฝึกอบรมใหพ้วกเขำทรำบ 

วธิหีลกีเลีย่ง กำรเน่ำเสยี กำรตัดแตง่มำกเกนิไป และกำรผลติมำกเกนิไป   

มเีพยีงกำรวัดเศษอำหำร และพจิำรณำวำ่มำจำกทีใ่ด เทำ่นัน้ทีค่ณุจะสำมำรถตัดสนิใจอยำ่งชำญ 

ฉลำด เกีย่วกบักลยทุธท์ีด่ทีีส่ดุ ปรับใหเ้หมำะกบัธรุกจิของคณุและสถำนกำรณ์ปัจจบุัน (โปรดดหูนำ้ 

12 และ 13 ของ PATA Buffet Toolkit ส ำหรับค ำแนะน ำเพิม่เตมิเกีย่วกบักำรวัดและตรวจสอบ) 

การวดัและตรวจสอบ 
ภาคธุรกิจวัดเศษอาหาร กำหนดเป้าหมายในการลดขยะอาหาร ติดตามผลลัพธ์ 

และปรับกลยุทธ์ตามได้ทันที

เกณฑ์ยอ่ย ตวัชีว้ดั 

13. การทำแผนที่เศษอาหาร ธุรกิจของคุณทำแผนที่และวัดปริมาณเศษอาหารที่ 

เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการใช้อาหาร (การเน่าเสีย 

ของวัตถุดิบ การเตรียม อาหารที่ผลิตมากเกินไป 

เศษจาน ฯลฯ) เพื่อทำความเข้าใจว่า ของเสียมาจากไหน 

และต้องมีกลยุทธ์ในการป้องกันอย่างไร? 

ธุรกิจของคุณใช้เอกสารติดตามหรือแอพสำหรับ 

การทำแผนที่และการวัดเศษอาหารหรือไม่? 

14. การแยกขยะ

และอาหารเหลอืทิ้ง6

ธุรกิจของคุณมีถังขยะแยกสำหรับขยะอินทรีย์และ 

อนินทรีย์ทั่วทั้งโรงงานหรือไม่ 

ในครัว ขยะอินทรีย์ (อาหาร) ถูกจำแนกเพิ่มเติมหรือไม่?  

ตัวอย่างเช่น นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (เช่น เน้ือสัตว์ที่เหลือ 

เพื่อทำน้ำซุปและน้ำสต็อก) เพื่อนำไปแจกจ่ายต่อ (เชน่ 

เพื่อสุขภาพและ อาหารส่วนเกินที่ปลอดภัยที่จะบริจาค) 

ย่อยสลายได้ (เช่นผักและผลไม้เปลือกและเมล็ดพืช) 

และหลีกเลี่ยงไม่ได้ (เช่น กระดูก เปลือก และน้ำมัน)? 

6 สิง่ส ำคัญคอืตอ้งแยกขยะทั่วไปและเศษอำหำรออกเพือ่ใหไ้ดผ้ลลัพธท์ีแ่มน่ย ำยิง่ขึน้ และท ำใหต้ดัสนิใจไดด้ขี ึน้ 

-

☐

-

☐

-

☐-

☐

เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัควำมส ำคัญของกำรแยกขยะและกำรวัดผลในหนำ้ 20 ถงึ 25 ของ Hotel | Kitchen Guide. 

https://static1.squarespace.com/static/5f24290fd0d0910ecab2b02e/t/620c749736f54a56899d4abe/1644983535686/Buffet_2022_ThaiVersion_11Feb.pdf
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15. การจัดการ

สินค้าคงคลัง

ธุรกิจของคุณมีแบบฟอร์ม "สต็อกและคำสั่งซื้อ" (หรือสินค้าคงคลัง) 

ในพื้นที่จัดเก็บอาหารเพื่อติดตามปริมาณอาหารตามการใช้งานหรือไม่? 

16. การตัง้

เปา้หมายและ

การเฝา้ติดตาม

หลังจากได้รับข้อมูลพ้ืนฐานแล้ว ธุรกิจของคุณตั้งเป้าหมาย 

การลดขยะอาหารหรือไม่? 

ธุรกิจของคุณตรวจสอบผลลัพธ์ผ่านการตรวจสอบของเสียทุกสัปดาห์ 

หรือไม่? 

ธุรกิจของคุณแก้ไขและปรับกลยุทธ์และการฝึกอบรมพนักงานโดย

ขึ้นอยู่กับความสำเร็จและความล้มเหลวของความพยายามใน 

ปัจจุบันในการลดขยะอาหารหรือไม่? 

7 ดวูธิกีำรตรวจสอบเศษอำหำรในหนำ้ 50 ของ Hotel | Kitchen Guide. 

☐ ตวัอยา่ง

เอกสำรตดิตำม 

เศษอำหำร 

(United States Environment 

Protection Agency, 2015) 

-

☐

-

☐-

☐-

☐

https://www.worldwildlife.org/publications/hotel-kitchen-fighting-food-waste-in-hotels
https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-08/documents/food-waste-log.pdf
https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-08/documents/food-waste-log.pdf
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Tools 

! 

Waste Mapping Guidance for Hotels in Cyprus: Saving Money and 

Improving the Environment (2013). ออกแบบมำเพือ่ใชใ้นไซปรัส รำยงำนนีโ้ดย Travel 

Foundation เป็นคูม่อืทีม่ปีระโยชนเ์กีย่วกับขัน้ตอนส ำคัญในกำรน ำกระบวนกำรสรำ้งแผนที ่

ขยะไปใชใ้นโรงแรมและรำ้นอำหำร 

Prevention and Reduction of Food and Drink Waste in Businesses and 

Households (2014). เอกสำรเผยแพรโ่ดย UNEP นี้เป็นคูม่อืทีค่รอบคลมุเกีย่วกบัวธิกีำรท ำ 

แผนทีแ่ละวัดเศษอำหำร รวมถงึวธิป้ีองกันและลดขยะอำหำรในหว่งโซอ่ปุทำนของธรุกจิ 

Food Waste Segregation and Treatment (2020). 

คูม่อืเลม่นีจ้ัดท ำโดยส ำนักงำนสิง่แวดลอ้มแหง่ชำตสิงิคโปรม์วีัตถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทำงให ้

เจำ้ของสถำนทีแ่ละผูป้ฏบิัตงิำนทีส่รำ้งเศษอำหำรเพือ่ด ำเนนิกำรแยกขยะอำหำรอยำ่งเหมำะสม 

และน ำวธิกีำรรไีซเคลิ/บ ำบัดเศษอำหำรมำใช ้

Food Intel Tech เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง 

ในการวัดเศษอาหารที่ให้การวิเคราะห์เชิงลึก 

และรายงานผลการปฏบิตังิานสําหรับครัว

เชงิพาณชิยเ์พื�อปรับปรงุ

ผลกำไรในขณะที่ลดขยะอาหาร

Winnow เป็นเทคโนโลยทีี�ใหบ้รกิาร 

โซลชูั�นสําหรับหอ้งครัวในการวดั ตรวจสอบ 

และลดขยะอาหาร ตั �งแตเ่ครื�องมอืที�เปิดใชง้าน AI 

ไปจนถงึการวดัแบบดจิทิลัขั �นพื�นฐาน 

ผา่นแท็บเล็ต Winnow 

นําเสนอแพ็คเกจหลากหลาย ที�เหมาะกบั 

หอ้งครัวและภาคสว่นตา่ง ๆ ระบบ Winnow 

จะวดัสิ�งที�ใสใ่นถงัขยะโดยอตัโนมตั ิ

ทําใหเ้ชฟมคีวามเขา้ใจอยา่งลกึซึ�งในการปรับปรงุ 

และลดตน้ทนุ อา่น ที�นี� วา่โรงเแรมโซฟิเทล 

กรงุเทพ สขุมุวทิ ประหยดัเงนิได ้60,000 

เหรยีญสหรัฐโดยการลดขยะอาหารดว้ย Winnow 
ได้อย่างไร

http://media.visitcyprus.com/media/b2b_en/News_Releases/Waste_Mapping_Guidance_Hotels.pdf
http://media.visitcyprus.com/media/b2b_en/News_Releases/Waste_Mapping_Guidance_Hotels.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/save-food/PDF/Guidance-content.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/save-food/PDF/Guidance-content.pdf
https://www.nea.gov.sg/docs/default-source/envision/food-waste/nea-fw-segregation-and-treatment-guidebook.pdf
https://www.lightblueconsulting.com/food-intel-tech
https://www.winnowsolutions.com/
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/650776/Rebranded%20Case%20Studies/Sofitel%20Bangkok%20Sukhumvit_Case%20Study.pdf?t=1509468554571
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เกณฑท์ีส่องของขัน้ตอนกำรใช ้คอื การจดัเก็บอยา่งรบัผดิชอบและเหมาะสม เรำทกุคนรูจ้ำก 

ครัวเรอืนของเรำวำ่ เป็นเรือ่งปกตทิีจ่ะทิง้อำหำรกอ่นทีเ่รำจะเตรยีมอำหำร ผักและผลไมเ้น่ำเสยี 

อยำ่งรวดเร็ว ผลติภัณฑจ์ำกนมมอีำยกุำรเก็บรักษำสัน้มำก และเน่ำเสยีไดง้ำ่ยหำกไมเ่ก็บใน 

อณุหภมูทิีเ่หมำะสม และผลติภัณฑบ์ำงอยำ่งอำจ "ถกูลมื" บนชัน้วำงของเรำจนกวำ่จะหมดอำย ุ

แน่นอนวำ่สิง่นีเ้กดิขึน้ในครัวมอือำชพีเชน่กนั 

ดว้ยเหตผุลนี ้จงึเป็นเรือ่งส ำคัญส ำหรับธรุกจิทีจ่ะตอ้งมรีะบบเพือ่ หลกีเลีย่งกำรเน่ำเสยีของ 

ผลติภัณฑใ์นขณะทีถ่กูจัดเก็บ รวมทัง้มสีถำนทีจ่ัดเก็บทีเ่พยีงพอ นอกจำกนีค้วรอบรมพนักงำนให ้

ชอบสนิคำ้ทีจ่ะหมดอำยกุอ่นเสมอ (ดหูนำ้ 21 และ 22 ของ PATA Buffet Toolkit 

ส ำหรับค ำแนะน ำเพิม่เตมิเกีย่วกบักำรจัดเก็บทีร่ับผดิชอบและเพิม่ประสทิธภิำพ) 

พืน้ทีจ่ดัเก็บทีม่คีวามรบัผดิชอบและเหมาะสมทีส่ดุ 

ธุรกิจจะฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดเก็บอาหารเพื่อลดการเน่าเสียและยืดอ

ายุผลิตภัณฑ์ 

เกณฑ์ยอ่ย ตวัชีว้ดั 

17. การจัดเกบ็

ที่เพยีงพอ8
 

พนักงานของคุณจัดการกับการจัดเก็บอย่างระมัดระวังเพื่อ 

หลีกเลี่ยงความเสียหายและการเน่าเสียโดยทำความเข้าใจว่า

ควรจัดเก็บอาหารแต่ละรายการอย่างไร? 

ธุรกิจของคุณได้มอบหมายพนักงานหนึ่งคนให้ตรวจสอบ 

อุณหภูมิตู้เย็น/ช่องแช่แข็ง ตลอดจนสภาพห้อง (การระบาย 

อากาศที่เพียงพอ อุณหภูมิที่เพียงพอ การขาดแสงแดด ฯลฯ) 

เพื่อลดการเน่าเสียของอาหารหรือไม่? 

18. การตดิฉลาก

วนัหมดอาย ุ
ธุรกิจของคุณทำให้แน่ใจว่ารายการอาหารทั้งหมดติดฉลาก 

อย่างถูกต้องพร้อมวันที่ซื้อและวันที่ใช้หรือไม่? 

ธุรกิจของคุณฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความแตกต่างใน 

การติดฉลาก ("ควรบริโภคก่อน" "ขายภายในวันที่" 

"ใช้ภายในวันที่" "แช่แข็งภายในวันที่" "หมดอายุใน" ฯลฯ ) 

หรือไม่? 

8 ด ูA-Z Food Storage โดย Love Food Hate Waste 

พรอ้มแนวทำงปฏบัิตทิีด่ทีีส่ดุในกำรจดัเก็บส ำหรับรำยกำรอำหำรทีพ่บบอ่ยทีส่ดุ

☐ 

☐ 

☐ 

☐

https://static1.squarespace.com/static/5f24290fd0d0910ecab2b02e/t/620c749736f54a56899d4abe/1644983535686/Buffet_2022_ThaiVersion_11Feb.pdf
https://www.lovefoodhatewaste.com/foods-and-recipes?f%5B0%5D=type%3Afood&_ga=2.12129846.307191734.1645194099-699972434.1645194098
https://www.lovefoodhatewaste.com/article/food-storage-a-z?_ga=2.12129846.307191734.1645194099-699972434.1645194098
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19. การยืด 

อาย ุ

การเกบ็ 

รกัษา 

 
 
 
 
 

 

ธุรกิจของคุณฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าที่มี 

วันหมดอายุเร็วที่สุดก่อน - หลักการ FIFO (เข้าก่อนออกก่อน) 

และ FEFO (หมดอายุก่อนออกก่อน) หรือไม่? 

พนักงานของคุณหมุนเวียนสต็อกสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยวางสินค้า 

ใหม่ล่าสุดไว้ด้านหลังชั้นวางเพื่อให้สินค้าที่เก่าที่สุดใช้ก่อนหรือไม่? 

 

 

20. เพิม่ 

ประสทิธภิาพ

การจัดเกบ็ 

 

 

ธุรกิจของคุณใช้ตัวเลือกการจัดเก็บที่เหมาะสมหรือไม่ เช่น 

การหมักเนื้อสัตว์และผัก ซูวีด ,โอโซนถนอมอาหาร ฯลฯ?11
 

 

 

เกณฑท์ี ่3 ของขัน้ตอนกำรใชค้อื การเตรยีมการและบรกิารอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ 

ในระยะนี ้ควำมพยำยำมควรเนน้ทีก่ำรใชผ้ลติภัณฑอ์ำหำรและสว่นผสม ดงัทีเ่รำไดก้ลำ่วไปแลว้ 

อยำ่งชำญฉลำด และ สรำ้งสรรค ์ซึง่หมำยควำมวำ่กำรวำงแผนเมนูและสตูรอำหำรอยำ่งรอบคอบ 

ตำมสว่นผสมทีจ่ะหมดอำยกุอ่น และหลกีเลีย่งกำรผลติมำกเกนิไปโดยกำรตรวจสอบ 

กำรคำดกำรณ์ของลกูคำ้ 

 
 

9 เรยีนรูว้ำ่ซวูดีคอือะไร ทีน่ี ่here. 
10 เรยีนรูเ้พิม่เตมิ ทีน่ี ่here. 
11 บรรจภุัณฑส์ญูญำกำศเป็นอกีทำงเลอืกหนึง่ทีใ่ชก้นัทั่วไปในกำรรักษำผลติภัณฑอ์ำหำร 

แตส่ ิง่ส ำคัญคอืตอ้งค ำนงึถงึรอยเทำ้พลำสตกิของตัวเลอืกนี้

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 ! 

บทควำมออนไลนต์อ่ไปนีจ้ะใหค้ ำแนะน ำและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนเ์กีย่วกับวธิกีำรจัดเก็บอำหำรอยำ่ง

มคีวำมรับผดิชอบเพือ่หลกีเลีย่งกำรเน่ำเสยีและของเสยี 

• กำรจัดเก็บอำหำรเพือ่ควำมปลอดภัยและคณุภำพ 

• วธิกีำรถนอมอำหำรและค ำแนะน ำ 

• วธิเีก็บอำหำรในรำ้นอำหำร 

• อำหำรอยูใ่นชอ่งแชแ่ข็งไดน้ำนแคไ่หน? 

• กำรใชร้ะบบจัดเก็บอำหำร FIFO 

• 6 อณุหภมูแิละขัน้ตอนกำรจัดเก็บ 

 
นอกจำกนี ้Work Smart – Wise Up on Waste โดยยนูลิเีวอรยั์งเป็นแนวทำงทีก่ระชบั 

และใชง้ำนไดจ้รงิ เกีย่วกบัวธิกีำรลดขยะอำหำรในทกุขัน้ตอน ตัง้แตก่ำรจัดหำ กำรจัดเก็บ 

กำรเตรยีมและกำรก ำจัด ดคู ำแนะน ำในกำรจัดเก็บอำหำรทีม่คีวำมรับผดิชอบในหนำ้ 10 ถงึ 12 

https://anovaculinary.com/what-is-sous-vide/
https://foodmicrobiology.academy/2020/07/22/how-to-preserve-food-with-ozone/
https://catalog.extension.oregonstate.edu/sites/catalog/files/project/pdf/pnw612.pdf
https://catalog.extension.oregonstate.edu/sites/catalog/files/project/pdf/pnw612.pdf
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/food-preservation-methods/
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/food-preservation-methods/
https://www.nisbets.co.uk/foodstorage
https://www.nisbets.co.uk/foodstorage
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/how-long-can-you-store-frozen-food-for/
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/how-long-can-you-store-frozen-food-for/
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/fifo-food-storage/
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/fifo-food-storage/
https://opentextbc.ca/foodsafety/chapter/storage-temperatures-and-procedures/
https://opentextbc.ca/foodsafety/chapter/storage-temperatures-and-procedures/
https://www.unileverfoodsolutions.com.au/chef-training-academy/managing-food-waste/waste-management-tool-kit.html
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กลยทุธใ์นกำรลดขยะอำหำรระหวำ่งกำรเตรยีมมมีำกมำย ดังทีค่ณุจะเห็นดำ้นลำ่ง 

และส ำหรับค ำแนะน ำเพิม่เตมิ โปรดดหูนำ้ 25 ถงึ 29 ของ  PATA Buffet Toolkit และหนำ้ 31 

ถงึ 33 ของ Hotel | Kitchen Guide

การจดัเตรยีมและการบรกิารอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ 

ธุรกิจใช้และเน้นย้ำวิธีป้องกันและลดขยะอาหารในระหว่างการเตรียมและบริการ 

เกณฑ์ยอ่ย ตวัชีว้ดั 

21. การวางแผนเมนู12
 ธุรกิจของคุณมักประเมินความนิยมของอาหารเพื่อปรับเมนู

และตัดอาหาร (และส่วนผสม) ที่ไม่ได้สั่ง หรือวางบนจาน 

หรือไม่? 

ธุรกิจของคุณควบคุมจำนวนและความหลากหลายของอาห

ารเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดหาวัตถุดิบมากเกินไปหรือไม่? 

22. การวางแผนสตูร ธุรกิจของคุณใช้ซอฟต์แวร์หรือแอปสำหรับการจัดการ 

สูตรอาหารที่ปรับขนาดสูตรตามการคาดการณ์ของแขก 

เพื่อลดการสูญเสียส่วนผสมโดยไม่จำเป็นหรือไม่? 

23. การวางแผน

ส่วนผสม

ธุรกิจของคุณเพิ่มอาหารประจำวันลงในเมนู (เช่น 

"เมนูพิเศษของวันนี้") โดยอิงจากส่วนผสมที่มีวันหมดอายุ 

ที่ใกล้เคียงหรือไม่ 

24. การเลีย่งการตัดแตง่

เกนิจำเป็น
ธุรกิจของคุณฝึกอบรมพนักงานไม่ให้ตัดแต่งผักและผลไม้

มากเกินไปในระหว่างการเตรียมการ และหากเป็นไปได้ 

ให้ทิ้งผิวหนังไว้ (เช่น มันฝรั่ง) หรือไม่? 

ธุรกิจของคุณทำการทดสอบผลตอบแทนเป็นประจำหรือไม่?1

3

12ดวูธิวีำงแผนเมนูลดขยะในหนำ้ 47 ของ Hotel | Kitchen Guide. 
13 Yield tests กำรทดสอบผลผลติ มคีวำมส ำคัญ นอกเหนอืจำกเหตผุลดำ้นกำรเงนิและกำรจัดหำ 

เพือ่กำรท ำควำมเขำ้ใจผลผลติของสว่นผสมเพือ่ ลดของเสยีระหวำ่งกำรจดักำร/กำรตัดแตง่ ใหไ้ดม้ำกทีส่ดุ

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

https://static1.squarespace.com/static/5f24290fd0d0910ecab2b02e/t/620c749736f54a56899d4abe/1644983535686/Buffet_2022_ThaiVersion_11Feb.pdf
https://www.worldwildlife.org/publications/hotel-kitchen-fighting-food-waste-in-hotels
https://www.worldwildlife.org/publications/hotel-kitchen-fighting-food-waste-in-hotels
https://www.unileverfoodsolutions.co.id/en/chef-inspiration/fighting-covid-19-together/protecting-profits/yield-test.html
https://www.unileverfoodsolutions.co.id/en/chef-inspiration/fighting-covid-19-together/protecting-profits/yield-test.html
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25. การหลกีเลีย่ง

การผลติมากเกินความจำเป็น
ธุรกิจของคุณจะหลีกเลี่ยงการผลิตมากเกินไป 

โดยการตรวจสอบการคาดการณ์ของแขกทั้งใน 

ด้านอาหารตามสั่งและบุฟเฟ่ต์ เพื่อเตรียมปริมาณ 

อาหารให้เหมาะสมหรือไม่? 

26. การจัดการบฟุเฟต่์14
 พนักงานของคุณใช้ภาชนะควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษา 

คุณภาพอาหารในบุฟเฟ่ต์หรือไม่? 

พนักงานของคุณตรวจสอบปริมาณอาหารที่แสดงและ 

เติมเฉพาะเมื่อมีความต้องการหรือไม่? 

พนักงานของคุณใช้ภาชนะใส่อาหารที่มีขนาดเล็ก 

กว่าและเลือกเติมบุฟเฟ่ต์ในปริมาณที่น้อยลง 

แต่มีความถี่มากขึ้นหรือไม่? 

พนักงานของคุณงดเติมบุฟเฟ่ต์ในช่วงสุดท้ายของ 

การให้บริการหรือไม่? 

27. การควบคุม

สัดส่วนอาหารในจาน
ธุรกิจของคุณลดปริมาณขนมปัง อาหารเรียกน้ำย่อย 

และเครื่องปรุงรสที่ให้กับลูกค้าหรือไม่? 

พนักงานของคุณถามแขกว่าต้องการเติมอาหาร 

เรียกน้ำย่อย เครื่องปรุงรส ฯลฯ 

แทนการเสิร์ฟโดยอัตโนมัติหรือไม่? 

เมนูมีตัวเลือกขนาดส่วนต่าง ๆ 

ให้เหมาะกับความต้องการที่หลากหลาย เช่น S/M/L 

หรือส่วนสำหรับเด็กหรือไม่? 

14 เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัปัญหำเศษอำหำรในบฟุเฟ่ต ์ทีน่ี ่และดคู ำแนะน ำในหนำ้ 61 ถงึ 64 ของ here Hotel | 

Kitchen Guide.

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

! 

คูม่อือาหารย ัง่ยนื คูม่อืนีโ้ดย Futouris 

ออกแบบมำเพือ่ชว่ยใหโ้รงแรมและเรอืส ำรำญกำ้วไปสูน่โยบำยดำ้นอำหำรทีย่ั่งยนืมำกขึน้  

มอืนีค้รอบคลมุขัน้ตอนตำ่ง ๆ ของหว่งโซก่ระบวนกำรผลติอำหำร ไดแ้ก ่กำรซือ้อำหำร 

กำรจัดเตรยีมและออกแบบเมนู กำรน ำเสนอ และกำรสือ่สำรอยำ่งย่ังยนื กำรจัดกำรของเสยี; 

และวธิกีำรใชก้ลยทุธด์ำ้นอำหำรอยำ่งยั่งยนื 

☐ 

https://blog.winnowsolutions.com/reduce-buffet-food-waste
https://blog.winnowsolutions.com/buffets-are-asias-largest-food-waste-producer
https://blog.winnowsolutions.com/buffets-are-asias-largest-food-waste-producer
https://www.worldwildlife.org/publications/hotel-kitchen-fighting-food-waste-in-hotels
https://www.worldwildlife.org/publications/hotel-kitchen-fighting-food-waste-in-hotels
http://www.futouris.org/en/tools/
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ดังที่คุณเห็นในเกณฑ์ชุดถัดไป 

28. การบรกิารและ

การนำเสนอ

บนจาน15
 

พนักงานของคุณนำเสนออาหารอย่างสร้างสรรค์ เช่น 

ใช้ส่วนที่กินไม่ได้ของผลไม้/ผักเป็นเครื่องปรุงในการตกแต่งจาน 

และลดปริมาณอาหารที่เสิร์ฟหรือไม่? 

กรณศีกึษา  

เกณฑท์ี ่4 ของขัน้ตอนกำรใชค้อื Guest Communication มุง่เนน้ไปทีว่ธิหีลกีเลีย่งให ้

ลกูคำ้เหลอือำหำรไวบ้นจำน ชือ่ของเกณฑค์อื กำรสือ่สำร เนือ่งจำกกลยทุธทั์ง้หมด 

ของระยะนีเ้นน้กำรสือ่สำรกบัแขก

● เหตใุดจงึส ำคัญทีต่อ้งลดเศษอำหำรและเหตใุดธรุกจิของคณุจงึมสีว่นรว่มในกำร

ลดเศษอำหำร

15 ดคู ำแนะน ำเพิม่เตมิในหนำ้ 22 และ 23 ของ มอือำหำร ยั่งยนื ของ Futouris Sustainable Food Manual 

และหนำ้ที ่29 ของ PATA Buffet Toolkit.

☐

! 

Food Waste Minimisation Guidebook for 

Food Retail Establishments โดย NEA และ 

AVA น ำเสนอเคล็ดลับ และค ำแนะน ำ 

ทีม่คีำ่ในกำรลดขยะอำหำร เชน่ 

แนวทำงปฏบิัตทิีด่ทีีส่ดุในกำรแสดงอำหำร 

ควำมคดิรเิริม่ของโปรตเุกสทีเ่รยีกวำ่ Menu Dose Certa (Right 

Portion Menu) ประกอบดว้ยกำรสอนรำ้นอำหำรถงึวธิกีำรสรำ้งเมนู 

ทีก่อ่ใหเ้กดิ ขยะอำหำรนอ้ยลง โดยกำรตรวจสอบและวเิครำะห ์

กำรขดูจำนของลกูคำ้ กำรปรับเมนูและสตูรอำหำรในชว่งเวลำหนึง่ 

และกำรบันทกึกำร เปลีย่นแปลงน ำไปสูก่ำรลดขยะทีใ่หญท่ีส่ดุ 

จำกลกูคำ้ และแขก กำรท ำควำมเขำ้ใจวำ่รำยกำรใดทีพ่วกเขำทิง้ไว

้

 

เป็นสว่นใหญ ่และกำรลดขนำดชิน้สว่นมผีลกระทบอยำ่งมนัียส ำคัญ 

ตอ่กำรลดปรมิำณอำหำรเหลอืทิง้ในรำ้นอำหำรและโรงอำหำรทีเ่ขำ้

รว่มทัง้หมด 

กำรรับฟังค ำตชิมจำกลกูคำ้เกีย่วกบัอำหำรและเมนูก็มคีวำมส ำคัญ

ส ำหรับกำรประเมนิเชน่กนั 

http://www.futouris.org/en/tools/
http://www.futouris.org/en/tools/
http://www.futouris.org/en/tools/
http://www.futouris.org/en/tools/
https://static1.squarespace.com/static/5f24290fd0d0910ecab2b02e/t/620c749736f54a56899d4abe/1644983535686/Buffet_2022_ThaiVersion_11Feb.pdf
https://www.nea.gov.sg/docs/default-source/our-services/waste-management/fwm-guidebook-for-food-retail-establishments-(resized).pdf
https://www.nea.gov.sg/docs/default-source/our-services/waste-management/fwm-guidebook-for-food-retail-establishments-(resized).pdf
https://www.fao.org/nr/sustainability/food-loss-and-waste/database/projects-detail/en/c/135076/
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● รำยละเอยีดจำกอำหำร (ไมว่ำ่จะในเมนูหรอืบฟุเฟ่ต)์ เพือ่ใหพ้วกเขำตัดสนิใจอยำ่งมี

สตมิำกขึน้ - นีเ่ป็นสิง่ส ำคัญเชน่กนัเพือ่ควำมปลอดภัยของลกูคำ้ทีอ่ำจแพส้ว่นผสมบำงอยำ่ง

ขอ้ควรจ ำ: ยิง่แขกและลกูคำ้มขีอ้มลูมำกเทำ่ไร โอกำสทีพ่วกเขำจะเสยีอำหำรก็จะนอ้ยลงเทำ่นัน้ 

(ดคู ำแนะน ำในหนำ้ 29-30 ของ PATA Buffet Toolkit) 

การสือ่สารกบัลกูคา้
ธุรกิจใช้และเน้นย้ำวิธีในการป้องกันและลดขยะอาหารโดยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้า 

เกณฑ์ยอ่ย ตวัชีว้ดั 

29. การสรา้งความ

ตระหนัก

ธุรกิจของคุณสร้างความตระหนักของแขกเกี่ยวกับนโยบาย 

ความยั่งยืนและความพยายามในการลดขยะอาหารหรือไม่? 

ธุรกิจของคุณแสดงป้ายบนบุฟเฟ่ต์ เมนู 

และโต๊ะเพื่อส่งเสริมให้แขกลดปริมาณขยะหรือไม่? 

30. ทางเลอืกที่มี

ความรับผิดชอบ

เม่ือจัดการกับคำสั่งซื้อ พนักงานต้องแน่ใจว่า 

แขกทราบขนาดชิ้นส่วน ส่วนผสมของอาหารที่อาจแพ้ 

วิธีการปรุงอาหารที่ต้องการ และเลือกด้าน เพื่อหลีกเลี่ยง 

การส่งอาหารกลับไปที่ห้องครัวและเพื่อลดการขูดขีดของจาน? 

ในบุฟเฟ่ต์และเมนู อาหารทุกจานมีชื่อ หมวดหมู ่(มังสวิรัติ 

ปลอดกลูเตน ฮาลาล ฯลฯ) และส่วนผสมที่ประกอบด้วย 

เพื่อหลีกเลี่ยงการทดลองกับสัตว์มากเกินไปหรือไม่ 

ในบฟุเฟ่ตแ์ละเมนูมขีอ้บง่ชีห้รอืไมว่ำ่จำนใดเป็นมติร 

กบัสิง่แวดลอ้มมำกทีส่ดุ (ดว้ยกำรปลอ่ยคำรบ์อนนอ้ยกวำ่ 

เชน่ จำกพชื?) 

31. รบัคำตชิม ธรุกจิของคณุใหแ้บบฟอรม์ค ำตชิมแกแ่ขกเพือ่ท ำควำมเขำ้ใจ 

วำ่สำมำรถน ำอำหำรและ/หรอืสว่นผสมใดออกจำกเมนู 

ไดห้รอืไม ่

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

https://static1.squarespace.com/static/5f24290fd0d0910ecab2b02e/t/620c749736f54a56899d4abe/1644983535686/Buffet_2022_ThaiVersion_11Feb.pdf


ส่วนท่ี 2: มาตรฐานการลดของเสียจากอาหาร

กรณศีกึษา 

สดุทำ้ย เกณฑส์ดุทำ้ยของขัน้ตอน REUSING คอืการใชซ้ า้ แมจ้ะมคีวำมพยำยำมทัง้หมด 

ในขัน้ตอนกอ่นหนำ้นี้ แตก่็เป็นเรือ่งปกตทิีจ่ะมขีองเหลอืจำกกำรเตรยีมอำหำรและจำกบฟุเฟ่ต ์

ดังนัน้พนักงำนควรไดร้ับกำรอบรมใหน้ ำของเหลอืใชก้ลับมำใชซ้ ้ำ ไมว่ำ่จะเป็นกำรท ำอำหำรใหม ่

หรอืผลติภัณฑท์ีไ่มใ่ชอ่ำหำร กำรน ำของเหลอืใชซ้ ้ำตอ้งใชค้วำมคดิสรำ้งสรรค ์แตม่บีล็อก วดิโีอ 

และแหลง่ขอ้มลูออนไลนม์ำกมำยทีจ่ะชว่ยใหข้อ้มลูเชงิลกึและแนวคดิ  

ตัวอย่าง 9y

▪ 6 วธิทีีช่ำญฉลำดในกำรน ำเศษอำหำรและของเหลอืกลับมำใชใ้หม่

▪ 11 เคล็ดลับในกำรน ำ เศษ อำหำรกลับมำใชซ้ ้ำในครัวเรอืน

▪ กำรน ำเศษอำหำรจำกกำรเตรยีมอำหำรและของเหลอืกลับมำใชใ้หม่

▪ วธิเีปลีย่นเศษอำหำรใหเ้ป็นวัสดทุ ำควำมสะอำด

The Sustainable Food Communication Manual 

มเีครือ่งมอืมำกมำยในกำรสือ่สำรถงึควำมพยำยำมในกำรลดขยะ

อำหำรแกล่กูคำ้ แนวคดิส ำหรับโปสเตอร ์แบนเนอร ์สติ๊กเกอร ์

แผน่ขอ้มลู กำรแสดงตำรำง และวัสดอุืน่ ๆ 

ทีส่ำมำรถดำวนโ์หลดและพมิพไ์ดม้อียูใ่นคูม่อืนี้ 

Too
l

Cool Food เป็นแพลตฟอรม์ออนไลนท์ีช่ว่ยใหธ้รุกจิและองคก์รตำ่งๆ 

ลดผลกระทบตอ่สภำพภมูอิำกำศของอำหำรทีพ่วกเขำเสริฟ์ The Cool Food 

Badge ใชเ้พือ่ระบวุำ่อำหำรใดในเมนูทีเ่ป็น มติรตอ่สภำพอำกำศ กลำ่วคอื 

มปีรมิำณคำรบ์อนฟตุพริน้ทต์ ำ่ ท ำไมคณุไมม่ป้ีำยทีค่ลำ้ยกนัในเมนู/บฟุเฟ่ต ์

ของคณุส ำหรับอำหำรทีท่ ำจำกพชื? คณุยังสำมำรถลงนำมใน Cool Food 

Pledge และใช ้เครือ่งค ำนวณ Cool Food calculator 

เพือ่ก ำหนดเป้ำหมำยและตดิตำมผลกระทบตอ่สภำพอำกำศ 

ตวัอยา่ง 

https://www.thekitchn.com/5-delicious-uses-for-common-kitchen-scraps-167760
https://www.thekitchn.com/5-delicious-uses-for-common-kitchen-scraps-167760
https://foodal.com/knowledge/how-to/reuse-food-remains/
https://foodal.com/knowledge/how-to/reuse-food-remains/
https://foodal.com/knowledge/how-to/reuse-food-remains/
https://foodal.com/knowledge/how-to/reuse-food-remains/
https://foodal.com/knowledge/how-to/reuse-food-remains/
https://foodal.com/knowledge/how-to/reuse-food-remains/
https://foodal.com/knowledge/how-to/reuse-food-remains/
https://moveforhunger.org/reusing-food-waste-scraps-leftovers
https://www.1millionwomen.com.au/blog/turn-food-scraps-cleaning-materials/
http://www.futouris.org/en/tools/
https://coolfood.org/busi
https://coolfood.org/pledge/
https://coolfood.org/pledge/
%22https:/
https://www.wri.org/research/tracking-progress-toward-cool-food-pledge
https://www.wri.org/research/tracking-progress-toward-cool-food-pledge
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การน ากลบัมาใชใ้หม ่

ธุรกิจนำและส่งเสริมการนำขยะจากการเตรียมอาหารและเศษอาหารเหลือใช้ซ้ำมาใช้ซ้ำเพื่อลดขยะอาหาร 

เกณฑ์ยอ่ย ตวัชีว้ดั 

32. การอบรมพนกังาน ธุรกิจของคุณฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการแปรรูปขยะ 

อาหารและสนับสนุนให้พวกเขานำเศษอาหารจากการเตรียม 

และของเหลือกลับมาใช้ใหม่ทุกครั้งที่ทำได้หรือไม่? 

33.การนำเศษอาหาร

จากการ 

เตรยีมอาหารและ

ของเหลอืกลับมา

ใช้ใหม่16
 

เม่ือใดก็ตามที่เป็นไปได้ พนักงานของคุณใช้ประโยชน์จาก 

เศษอาหารและของเหลือในการเตรียมอาหารเพื่อประกอบ 

อาหารอื่น ๆ (เช่น การใช้กระดูกและผักตัดแต่งเพ่ือทำสต็อก) 

หรือไม่? 

เม่ือใดก็ตามที่เป็นไปได้ พนักงานของคุณใช้เศษอาหาร 

เหลือทิ้งในการเตรียมผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สำหรับโรงงาน  

(เช่น เปลือกส้ม/มะนาว/มะนาวสำหรับทำผงซักฟอก) 

หรือไม่? 

Case Study

2.3.3 เกณฑก์ารลดของเสียจากอาหาร – การกำจัด 

ขัน้ตอนสดุทำ้ยของมำตรฐำนกำรลดขยะอำหำรของเรำคอืกำรก ำจัด ทีน่ีก่ำรก ำจัด ไมไ่ดห้มำยควำมวำ่ทิง้  
แตห่มำยถงึมำตรกำรทัง้หมดทีส่ำมำรถท ำไดด้ ำเนนิกำรโดยธรุกจิเพือ่หลกีเลีย่งเศษอำหำรทีส่ ิน้สดุในหลมุ 
ฝังกลบ 

16 ลองดอูำหำรสว่นเกนิไดท้ีน่ี่

☐ 

☐ 

☐ 

Robin Food เปลีย่นผักสว่นเกนิใหเ้ป็นซปุ 

และแจกจำ่ยสิง่เหลำ่นีใ้หก้บัครอบครัวทีอ่อ่นแอผำ่นธนำคำร 

อำหำรและพอ่คำ้ของช ำในสงัคม Robin Food 

ทีใ่ชอ้ำหำรเหลอืใชเ้พือ่สรำ้งผลติภัณฑใ์หมไ่มว่ำ่จะขำย 

บรจิำค แจกจ่ำย หรอืใชใ้นบำ้น เหตใุดจงึไมใ่ชค้วำมคดิ 

สรำ้งสรรคข์องคณุ และสรำ้งผลติภัณฑใ์หมด่ว้ยอำหำร 

สว่นเกนิของธรุกจิของคณุ เป็นเพยีงหนึง่ในหลำยโครงกำร 

ธรุกจิ และองคก์ร 

https://www.lovefoodhatewaste.com/foods-and-recipes?f%5B0%5D=type%3Arecipe
https://www.eitfood.eu/news/post/robin-food-transforms-surplus-vegetables-into-soups-for-social-grocery-stores-and-food-aid
https://www.eitfood.eu/news/post/robin-food-transforms-surp
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มำตรกำรเหลำ่นีแ้บง่ตำมประเภทของเศษอำหำร 

● อาหารที ่บรโิภคได้ –อำหำรทีเ่กนิพอดสี ำหรับกำรบรโิภคของมนุษย์

เชน่ ของเหลอืจำกบฟุเฟ่ตห์รอืผลติภัณฑอ์ำหำรทีจ่ะไมใ่ช ้

แตย่ังอยูใ่นวันหมดอำยุ

● อาหารที ่กนิไม่ได้ – อำหำรทีไ่มเ่หมำะกบักำรบรโิภคของมนุษย์

เชน่ เศษอำหำรบนจำน เปลอืกและเมล็ดพชืผักและผลไม ้

เปลอืกไข ่เป็นตน้

ตำมหมวดนีม้เีกณฑห์นึง่ส ำหรับอำหำรทีก่นิไดแ้ละอกีสองเกณฑส์ ำหรับอำหำรทีก่นิไมไ่ด ้

● แจกจา่ยอาหารสว่นเกิน อำหำรสว่นเกนิทีจ่ะไมใ่ช ้(หรอืน ำกลับมำใชใ้หม)่

โดยธรุกจิควรแจกจำ่ยและบรจิำค ในปี 2020 ผูค้นจ ำนวน 720 ถงึ 811

ลำ้นคนตอ้งเผชญิกบัควำมหวิโหย (FAO, 2021) และกำรบรจิำค อำหำรทีม่คีณุภำพเกนิควร

อตุสำหกรรมกำรทอ่งเทีย่วสำมำรถชว่ยแกไ้ขปัญหำระดับโลกนี้ได ้(ดหูนำ้ 31 ถงึ 34 ของ

PATA Buffet Toolkit และหนำ้ 34 ถงึ 37 ของ Hotel | Kitchen Guide

เพือ่เรยีนรูว้ธิกีำรมสีว่นรว่มในกำรบรจิำคอำหำรและแผนกำรแจกจำ่ยอำหำร)

● การกำจดัเศษอาหารทีก่นิไมไ่ด้

อำหำรทีไ่มเ่หมำะส ำหรับกำรบรโิภคของมนุษยอ์กีตอ่ไปไมจ่ ำเป็นตอ้งไปฝังกลบ

ทำงเลอืกทีง่ำ่ยทีส่ดุสองทำงคอืกำรท ำปุ๋ ยหมักและกำรใหอ้ำหำรสตัว์

แตธ่รุกจิยังสำมำรถลงทนุในเครือ่งยอ่ยอำหำร

หรอืพวกเขำสำมำรถรว่มมอืกบัองคก์รทีน่ ำเศษอำหำรกลับมำใชใ้หมไ่ด ้

• การกำจดัเศษอาหารทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด้

วธิสีดุทำ้ยทีเ่รำไดก้ลำ่วไปแลว้

คอืกำรก ำจัดขยะมลูฝอย ดังนัน้ แมว้ำ่จะม ี

ควำมพยำยำมกอ่นหนำ้นี้ทัง้หมด 

แตม่เีศษอำหำรทีห่ลกีเลีย่ง ไมไ่ด ้

กำรก ำจัดตอ้งปฏบิัตติำมขอ้บังคับ 

กำรก ำจัดอำหำรในทอ้งถิน่

https://static1.squarespace.com/static/5f24290fd0d0910ecab2b02e/t/620c749736f54a56899d4abe/1644983535686/Buffet_2022_ThaiVersion_11Feb.pdf
https://www.datocms-assets.com/11161/1557461889-buffet-toolkit-18july.pdf
https://www.worldwildlife.org/publications/hotel-kitchen-fighting-food-waste-in-hotels
https://www.worldwildlife.org/publications/hotel-kitchen-fighting-food-waste-in-hotels
https://www.worldwildlife.org/publications/hotel-kitchen-fighting-food-waste-in-hotels
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กรณีศึกษา 

เริม่ตน้ดว้ยเกณฑแ์รกของขัน้ตอนกำรก ำจัด การแจกจา่ยสว่นเกนิของอาหาร 

ดังทีก่ลำ่วไวข้ำ้งตน้ อำหำรสว่นเกนิทีม่คีณุภำพควรตกเป็นของผูท้ีต่อ้งกำร เนือ่งจำกเกอืบ 10% 

ของประชำกรโลกประสบกบัควำมหวิโหย ดังนัน้ 

ธรุกจิของคณุสำมำรถและควรหำพันธมติรกำรแจกจำ่ยซ ้ำและกำรบรจิำคในเขตเทศบำลหรอืชมุช

นและจัดระเบยีบกำรรวบรวมและกำรสง่มอบอำหำรเป็นประจ ำทีเ่หมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของทกุ

คน ความรว่มมอื มคีวำมส ำคัญตอ่ควำมสม ำ่เสมอและควำมน่ำเชือ่ถอืจำกทัง้สองฝ่ำย 

แจกจา่ยอาหารสว่นเกนิ
The business redistributes all quality food surpluses to minimise food waste. 

เกณฑ์ยอ่ย ตวัชีว้ดั 

34. การบรจิาค ธุรกิจของคุณแจกจ่ายอาหารส่วนเกินให้กับพนักงานและองค์กรตา

มข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยหรือไม่? 

ธุรกิจของคุณมีส่วนร่วมกับองค์กรและสถาบันในท้องถิ่นที่อาจต้องก

ารอาหารส่วนเกินที่มีคุณภาพ (เช่น ที่พักอาศัย) หรือไม่? 

ธุรกิจของคุณมีพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับการบริจาคอาหารที่ช่วย

แจกจ่ายอาหารส่วนเกินที่มีคุณภาพหรือไม่? 

35. แผนการ

แจกจา่ยอืน่  ๆ
ธุรกิจของคุณมีส่วนร่วมในแผนการแจกจ่ายอาหาร เช่น 

แอปแบ่งปันอาหาร (เช่น Too Good to Go) หรือไม่? 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Scholars of Sustenance (SOS) 

เป็นองคก์รชว่ยเหลอืดำ้นอำหำรทีก่ ำลังด ำเนนิกำร 

อยูใ่นประเทศไทยและอนิโดนเีซยี ซึง่ชว่ยเหลอือำหำร 

สว่นเกนิในโรงแรม รำ้นอำหำร และซเูปอรม์ำรเ์ก็ต 

และแจกจำ่ยอำหำรนีใ้หก้บัชมุชนทีต่อ้งกำรควำมชว่ย 

เหลอืพวกเขำท ำงำนรว่มกบัผูบ้รจิำคอำหำรกวำ่ 400 

รำยจำกธรุกจิกำรบรกิำร ผูค้ำ้ปลกีและผูค้ำ้สง่พวกเขำ 

ชว่ยเหลอื และแจกจำ่ยอำหำร 5 ตันทกุวัน 

จะเป็นอยำ่งไรถำ้คณุสำมำรถเป็นผูบ้รจิำคไดเ้ชน่กนั? 

https://www.scholarsofsustenance.org/
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เกณฑท์ี ่2 ของขัน้ตอนกำร ก ำจัด คอื การก าจดัเศษอาหารทีก่นิไมไ่ด ้

พจิำรณำวำ่จะท ำอยำ่งไร กบัเศษอำหำรทีไ่มเ่หมำะส ำหรับกำรแจกจำ่ยซ ้ำหรอืกำรบรจิำค เชน่ 

ผลติภัณฑท์ีห่มดอำยแุละของเสยี เศษจำน และของเสยีจำกกำรเตรยีมอำหำร หำกธรุกจิของคณุ 

ไมม่สีถำนทีท่ ำปุ๋ ยหมักหรอืฟำรม์เลีย้งสตัว ์ก็อำจตอ้งมคีวำมรว่มมอื ในกำรรวบรวมเศษอำหำร 

เพือ่น ำไปท ำปุ๋ ยหมักหรอืน ำกลับมำใชใ้หม ่นอกจำกนีท้ำงเลอืกทีม่รีำคำแพงกวำ่คอืกำรลงทนุ 

ในเครือ่งยอ่ยแบบไมใ่ชอ้อกซเิจน ดังทีไ่ดก้ลำ่วไปแลว้ 

การก าจดัเศษอาหารทีก่นิไมไ่ด ้ 

ธุรกิจหันเหความสนใจจากการฝังกลบขยะอาหารกินไม่ได้ทั้งหมด 

(อาหารที่ไม่เหมาะสำหรับการบริโภคของมนุษย์) ให้มากที่สุด  

เกณฑ์ยอ่ย ตวัชีว้ดั 

36. อาหารสตัว์17
 ธุรกิจของคุณร่วมมือกับพันธมิตรในการบริจาคอาหารที่กินไม่ได้ 

ให้กับฟาร์ม สวนสัตว์ ผู้จัดหาอาหารสัตว ์ฯลฯ หรือไม่? 

17 อำ่นเกีย่วกบัเศษอำหำรจำกอำหำรสตัวใ์นหนำ้ 63 ถงึ 65 ของชดุเครือ่งมอื Reducing the Food Wastage 

Footprint. นอกจำกนี ้ในสว่นกำรรไีซเคลิ/กูค้นืซึง่เริม่ตน้ทีห่นำ้ 67 

ยังมคี ำแนะน ำและตัวอยำ่งมำกมำยเกีย่วกบัวธิเีปลีย่นเศษอำหำรทีก่นิไมไ่ดอ้อกจำกหลมุฝังกลบ

ควำมคดิรเิริม่ในกำรแจกจำ่ยอำหำรอกีอยำ่งหนึง่ใน

ประเทศไทยคอืแอป Yindii ซึง่เชือ่มโยงผูบ้รโิภค 

ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเขำ้กบัรำ้นอำหำร 

ซเูปอรม์ำรเ์ก็ต เบเกอรี ่ฯลฯ ทีม่ผีลติภัณฑอ์ำหำร 

คณุภำพเกนิดลุในรำคำพเิศษ บรษัิทไดร้ำยงำนวำ่ 

ท ำงำนรว่มกบัธรุกจิตำ่ง ๆ กวำ่ 150 แหง่ 

และชว่ยประหยัดคำ่อำหำรกวำ่ 20,000 มือ้ และ 

CO 2 ได ้50,000 กก 

☐ 

https://www.fao.org/3/i3342e/i3342e.pdf
https://www.fao.org/3/i3342e/i3342e.pdf
https://www.fao.org/3/i3342e/i3342e.pdf
https://www.yindii.co/
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37. การทำปุย๋หมัก18
 ธุรกิจของคุณมีปุ๋ยหมักในไซต์งานและใช้ปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยบน 

พื้นดิน สวน ฯลฯ หรือไม่? 

ธุรกิจของคุณนำปุ๋ยหมักไปที่ฟาร์มในท้องถิ่นหรือไม่? 

ธุรกิจของคุณจัดรถปิคอัพรายวัน/รายสัปดาห์กับเทศบาลเพ่ือเก็บ

ขยะอินทรีย์หรือไม่? 

38. การยอ่ย

อาหารแบบ

ไมใ่ชอ้อกซเิจน

หากธุรกิจของคุณมีศักยภาพทางการเงิน ลงทุนในโรงย่อยอาหาร 

แบบไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งเปลี่ยนของเสียจากอาหารให้เป็นน้ำ 

ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

ของเทศบาล (ORCA) หรือแม้แต่พลังงานได้หรือไม่? 

39. ความรว่มมอื

ในการนำกลบัมา

ใช้ใหม่

ธุรกิจของคุณสร้างพันธมิตรหรืออยู่ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด้านการท่องเที่ยวที่ร่วมมือกับบริษัทบุคคลที่สามและ 

อุตสาหกรรมที่ย่อยหรือนำผลิตภัณฑ์พลอยได้กลับมาใช้ใหม่ 

หรือไม่? 

18 

คณุรูห้รอืไมว่ำ่แมลงวันลำยถกูใชท้ ำปุ๋ ยหมักเศษอำหำรในหลำยประเทศตวัอ่อนของมนักนิเศษอาหารและสามารถแปลงอาหารปรมิาณมากได ้ของเสยีจากแ
มลงวนัลายใหเ้ป็นโปรตนีคุณภาพสงู ในขณะทีม่ลูแมลงสามารถใชเ้ป็นปุ๋ ยหมกัได ้

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

กรณีศกึษา
Wastegetable เป็นกจิกำรเพือ่สงัคมในกรงุเทพฯ 

ทีบ่รหิำรจัดกำรโดย Bangkok Rooftop Farming 

องคก์รรวบรวมเศษอำหำรจำกธรุกจิพันธมติรและหมักขยะ

นีซ้ ึง่ใชเ้ป็นปุ๋ ยในสวนผักและสมนุไพรบนดำดฟ้ำในเมอืง 

สวนเหลำ่นีบ้รหิำรจัดกำรโดยพนักงำนและอำสำสมัคร 

เปิดใหผู้ท้ีต่อ้งกำรซือ้ผักอนิทรยี ์พชื ปุ๋ ย 

หรอืเขำ้รว่มกำรฝึกอบรมและเวริก์ชอ็ปเกีย่วกบักำรจัดกำร 

เศษอำหำรและกำรท ำฟำรม์ในเมอืง 

☐ 

https://www.youtube.com/watch?v=zlnDptdbNt0
https://bangkokrooftopfarming.com/
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สดุทำ้ย เกณฑส์ดุทำ้ยของขัน้ตอนกำรก ำจัดและมำตรฐำนกำรลดของเสยีจำกอำหำร คอื 

การก าจดัของเสยีจากอาหารทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้แมห้ลังจำกใชก้ลยทุธห์ลำยอยำ่งในขัน้ตอน 

กอ่นหนำ้ทัง้หมด เศษอำหำรบำงสว่นก็หลกีเลีย่งไมไ่ด ้อยำ่งไรก็ตำม ธรุกจิควรไดร้ับแจง้ 

เกีย่วกบัมำตรฐำนและขอ้บังคับในกำรก ำจัดอำหำรในทอ้งถิน่ เพือ่ใหท้รำบวธิกี ำจัดเศษอำหำร 

ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ดน้ีอ้ยำ่ง มคีวำมรับผดิชอบและยั่งยนืทีส่ดุ 

การก าจดัเศษอาหารทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้

แม้จะมีความพยายามทั้งหมดในการป้องกันเศษอาหารหรือแจกจ่ายและนำเศษอาหารกลับมาใช้ใหม่ 

ธุรกิจก็กำจัดเศษอาหารที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตามระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานของท้องถิ่น 

เกณฑ์ยอ่ย ตวัชีว้ดั 

40. การกำจัดเศษอาหาร

ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด้

อยา่งเหมาะสม

ธุรกิจของคุณปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับใน 

การกำจัดอาหารในท้องถิ่นทั้งหมดหรือไม่? 

ORCA เป็นเทคโนโลยทีีเ่ลยีนแบบกระบวนกำรยอ่ยอำหำรตำมธรรมชำต ิ

เป็นบอ่หมักอำหำรระบำยอำกำศทีเ่ปลีย่นเศษอำหำรใหเ้ป็นน ้ำทีป่ลอดภัยตอ่ 

สิง่แวดลอ้ม ซึง่สำมำรถปลอ่ยเขำ้สูร่ะบบขยะชมุชนได ้

เครือ่งมอื

☐ 

https://www.feedtheorca.com/
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เรำไดส้รปุมำตรฐำนกำรลดของเสยีจำกอำหำร โดยผำ่นเกณฑทั์ง้หมด 10 ขอ้ เกณฑย์อ่ย 40 

รำยกำร และตัวชีว้ัด 74 รำยกำร แมว้ำ่สิง่เหลำ่นีอ้ำจดลูน้หลำม แตโ่ปรดจ ำไวว้ำ่ ควำมยั่งยนืคอื 

กำรวิง่มำรำธอน ไมใ่ชก่ำรวิง่ระยะสัน้ ธรุกจิของคณุควรค ำนงึถงึควำมมุง่มั่นในระยะยำว 

และกำรเปลีย่นแปลงในเชงิบวก ไมใ่ช ่กำรแกปั้ญหำอยำ่งรวดเร็ว 

เรำขอแนะน ำใหเ้ริม่ตน้ดว้ยขัน้ตอนทีง่ำ่ยตอ่กำรใชง้ำนกอ่น ตัวอยำ่งเชน่ หำกธรุกจิของคณุมสีวน 

หรอืฟำรม์อยูแ่ลว้ คณุสำมำรถเริม่ตน้ดว้ยกำรดวูธิหีมักเศษอำหำร ประเภทของอำหำรทีส่ำมำรถ 

หมักได ้เป็นตน้ อกีวธิทีีด่ใีนกำรเริม่ตน้คอื 

● การทำความเขา้ใจบรบิทของคณุ เทศบำลของคณุมรีะบบรวบรวมและบ ำบัดขยะอนิทรยีห์รอืไม่

มอีงคก์รแจกจำ่ยอำหำรและบรจิำคอำหำรในพืน้ทีข่องคณุทีค่ณุสำมำรถรว่มเป็นพันธมติรได ้

หรอืไม่

● ดงึดดูผูบ้รหิารระดบัสงูและพนกังานของคณุ และน ำพวกเขำเขำ้รว่มในสิง่ทีค่ณุตอ้งกำรท ำ

ใหส้ ำเร็จ – ลดขยะอำหำรใหน้อ้ยทีส่ดุ โดยกำรหำรอืรว่มกนัเกีย่วกบัควำมทำ้ทำย และโอกำส

ในบรบิทเฉพำะของคณุ คณุจะมโีอกำสเกดิกลยทุธท์ีม่ปีระสทิธภิำพ และคงไวซ้ ึง่ส ิง่เหลำ่นี้

ในระยะยำว

เรำหวังวำ่มำตรฐำน ตัวอยำ่ง กรณีศกึษำ เครือ่งมอื 

และทรัพยำกรทีน่ ำเสนอนีจ้ะเป็นประโยชนส์ ำหรับคณุใน

กำรท ำควำมเขำ้ใจควำมทำ้ทำยของเศษอำหำรอยำ่งลกึ

ซึง้ และวธิทีีด่ทีีส่ดุในกำรจัดกำรกบัปัญหำดังกลำ่ว 

เรำขอแนะน ำใหค้ณุ ตดิตอ่ กบับรษัิท และองคก์รตำ่ง ๆ 

ทีก่ลำ่วถงึในทีน่ีเ้พือ่แบง่ปันขอ้มลูเชงิลกึ 

และอำจหำรอืเกีย่ว กบัโซลชูนัทีป่รับ ใหเ้หมำะสม 

และตดิตอ่กบัเรำไดท้ี ่ssr@pata.org 

เพือ่ใหเ้รำสำมำรถชว่ยคณุคน้หำทำงเลอืกทีด่ทีีส่ดุ 

ส ำหรับคณุ ธรุกจิ 

เมือ่เรำกำ้วไปสูม่ำตรฐำนกำรลดขยะพลำสตกิ เรำขอเนน้วำ่ แมว้ำ่ตำมทีค่ณุสงัเกตเห็น 

เกณฑส์ว่นใหญท่ีน่ ำเสนอในสว่นนีส้ว่นใหญจ่ะใชก้บัรำ้นอำหำรและโรงแรม และ CBT 

ทีจ่ัดหำและ/หรอืเสริฟ์อำหำร ทกุธรุกจิสำมำรถชว่ยไดไ้มว่ำ่ทำงตรง หรอืทำงออ้มในกำรตอ่สูก้บั 

เศษอำหำร คณุสำมำรถดวูธิกีำรไดใ้นแผนผังกำรแกปั้ญหำในหนำ้ 83 ของภำคผนวก



สว่นที่ 3:  

มาตรฐานการลดขยะพลาสตกิ



3.1 ปญัหาขยะพลาสตกิ 

ถงึเวลาแลว้ทีเ่ราจะมุ่งความสนใจไปทีค่วามทา้ทายที่ยิง่ใหญ่ระดับโลกในดา้นการจัดการขยะ 

พลาสตกิทราบกันดว่ีาปรมิาณพลาสตกิทีเ่ราผลติ บรโิภค และก าจัดนัน้ไม่ยัง่ยนื และมลพษิจาก

พลาสตกิก็เป็นหนึง่ในปัญหาเร่งด่วนทีส่ดุในปัจจุบัน มลพษิจากพลาสตกิ อย่างทีเ่ราทุกคนทราบ

กันดอียู่แลว้ว่า ท าลายสิง่แวดลอ้ม ฆ่าสัตวป่์า ปนเป้ือนในห่วงโซอ่าหารของเรา และท าใหส้ขุภาพ

ของเราเสยีหาย และพลาสตกิแบบ ใชค้รัง้เดยีวทิง้และแบบใชค้รัง้เดยีว ทิง้เป็นปัญหาทีใ่หญ่ทีส่ดุ 

ตามรายงานของ UNEP (2021) แต่ละปีมกีารใชถุ้งพลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีวทิง้ 5 ลา้นลา้นใบ 

และทุก ๆ นาท ีมกีารซือ้ขวดน ้าดืม่พลาสตกิ 1 ลา้นขวดท่ัวโลก สิง่น้ีน าไปสู ่ขยะพลาสตกิ 300 

ลา้นตันใน แต่ละปี พลาสตกิทีพ่บมากทีส่ดุในสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่ขวด ฝาขวด บุหรี ่ทีห่่ออาหาร 

ถุงของช า ฝาเครือ่งดืม่ หลอด และเครือ่งกวน (UNEP, 2021) 

แมว่้าวธิแีกปั้ญหาน้ีจะไม่ง่ายหรอืรวดเร็ว แต่สองขัน้ตอนทีใ่หญ่ทีส่ดุทีเ่ราควรท าคอื 

● ประการแรก ลดการผลติพลาสตกิโดยการหาวัสดุทดแทนทีเ่หมาะสม และผลติพลาสตกิที่

ออกแบบใหเ้ป็น วงจร และ

● ประการที ่2 การจดัการขยะพลาสตกิในปัจจุบันของเราอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยใหก้าร

บ าบัดอย่างเพยีงพอ (เชน่ การรไีซเคลิ ) กับพลาสตกิทีม่อียู่แลว้
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หัวขอ้แรกน้ีจะยอ้นกลับไปทีเ่ศรษฐกจิหมุนเวยีนทีเ่ราไดพู้ดคยุกันในบทน าของเอกสารน้ี จ าได ้

ไหม การต่อสูก้ับขยะพลาสตกิ จ าเป็นตอ้ง เกีย่วขอ้งกบัการคดิคน้วธิกีารผลติพลาสตกิ ตรวจสอบ

ใหแ้น่ใจว่าขยะเหล่าน้ี สามารถน ากลับมาใชใ้หม่ ได ้รไีซเคลิได ้หรอื ยอ่ยสลายได ้(Ellen 

MacArthur Foundation, 2021) 

มลพษิจากพลาสตกิยังเป็นภัยคกุคามอย่างใหญ่หลวงต่อสถานที ่ท่องเทีย่ว ท่ัวโลก ดูอนิโฟ

กราฟิกดา้นล่างเพือ่ท าความเขา้ใจว่าท าไมจงึกล่าวเชน่นัน้ 

(PATA, 2020)
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ดังทีคุ่ณเห็นจากอนิโฟกราฟิก มลภาวะจากพลาสตกิไม่เพยีงสง่ผลกระทบรา้ยแรงต่อสิง่แวดลอ้ม

ของจุดหมายปลายทางเท่านัน้ แต่ยังกอ่ใหเ้กดิผลกระทบ ทางเศรษฐกจิ ในเชงิลบ เชน่ ค่าใชจ้่าย

ในการท าความสะอาดและเก็บขยะ และความดงึดดูใจของสถานทีนั่้นลดลง โดยเฉพาะชายหาด

และรมิฝ่ังแม่น ้า แต่การท่องเทีย่วเองกก็่อปัญหาน้ีเชน่กัน 

กจิกรรมการท่องเทีย่วและธรุกจิการท่องเทีย่วมสีว่นอย่างมากต่อมลภาวะพลาสตกิ ตัวอย่างเชน่ 

ในทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ปรมิาณขยะในทะเลเพิม่ขึน้ถงึ 40% ในชว่งฤดูท่องเทีย่ว (One Planet, 

2021) และน่ีคอืเหตุผลส าคัญทีธ่รุกจิการท่องเทีย่วตอ้งเป็นผูน้ าการต่อสู ้เชน่เดยีวกับการลดขยะ

อาหาร ต่อตา้นขยะพลาสตกิ 

3.2 ขยะพลาสตกิในประเทศไทยและการทอ่งเทีย่วไทย 

ภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกมหีนา้ทีใ่นการผลติขยะพลาสตกิสว่นใหญ่ทีเ่ขา้สูม่หาสมุทรโลก การผลติ

และการบรโิภคผลติภัณฑพ์ลาสตกิทีส่งูขึน้นัน้อธบิายไดจ้ากพลังทางเศรษฐกจิทีเ่พิม่ขึน้ของ

ภูมภิาค แต่สิง่น้ีไม่สอดคลอ้งกับ โครงสรา้งพืน้ฐานการจัดการขยะ ทีเ่ขา้กันได ้(Ocean 

Conservancy, 2017) ดังทีคุ่ณเห็นในอนิโฟกราฟิก พลาสตกิสว่นใหญ่ (91%) ไม่ได ้ถูกรไีซเคลิ 

ในประเทศไทย มกีารสรา้ง ขยะพลาสตกิประมาณ 2 ลา้นตัน ทุกปีในทศวรรษทีผ่่านมา และคาด

ว่ามากถงึหนึง่ในสีข่องจ านวนน้ีมาจากประเทศอืน่  ๆ ทีไ่หลเขา้มาในประเทศไทยผ่านการคา้ขยะ

พลาสตกิระหว่างประเทศ (รจุวินารมย,์ 2564).
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นอกจากน้ี จากการศกึษาของ IUCN (2020)  

การท่องเทีย่ว เป็นภาคทีส่ามทีม่อีัตราการรั่วของ

พลาสตกิสงูทีส่ดุในประเทศ รองจากภาคบรรจุภัณฑ์

และสิง่ทอเท่านัน้ ขยะพลาสตกิในการท่องเทีย่วสว่น

ใหญ่ประกอบดว้ยขวดน ้าพลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีวทิง้ 

และน่ีคอืเหตุผลทีผู่ใ้หบ้รกิารดา้นการท่องเทีย่วตอ้ง

น าวธิแีกปั้ญหามาใชเ้พือ่ต่อสูก้ับขยะประเภทน้ี 

(จะมกีารน าเสนอกลยุทธม์ากมายในหัวขอ้ 

ถัดไป) 

เพือ่จัดการกับปัญหามลพษิพลาสตกิในประเทศไทย 

รัฐบาลไทยไดเ้ปิดตัว Roadmap on Plastic Waste 

Management 2018-2030, โดยมมีาตรการลดและ

ป้องกันการบรโิภคพลาสตกิและประเภทพลาสตกิ  

7 ชนดิ ผ่านการหา้มและแคมเปญเชน่ 'Every Day 

Say งดใชถุ้งพลาสตกิ' (Bangkok Post, 2020). 

(มุมมองทั่วโลกของพลาสตกิใน

ประเทศไทย, 2020)

ต่อไป เราจะไปยังมาตรฐานการลดขยะพลาสตกิ ซึง่เชน่เดยีวกับมาตรฐานขยะอาหาร ไดร้ับ 

การพัฒนาหลังจากการวจิัยอย่างละเอยีดผ่านเอกสาร รายงาน การน าเสนอ และชดุเครือ่งมอื

ส าหรับการป้องกันและลดขยะพลาสตกิ 

วัสดุที ่ใชใ้นการพัฒนามาตรฐาน ไดแ้ก ่รายงาน Rethinking Single-Use Plastic Products in 

Travel & Tourism โดย UNEP และ WTTC คู่มอื How to Reduce Single-Use Plastic: 

Guidance for Tourism Businesses by Futouris รายงาน Addressing Pollution from Single-

Use Plastics: A Life Cycle Approach – Key messages for tourism businesses โดย Global 

Tourism Plastics Initiative รวมถงึแหล่งขอ้มูลส าคญัอืน่ ๆ อกีมากมายทีจ่ะกล่าวถงึและอา้งองิ

ในเอกสารน้ี

https://www.pcd.go.th/wp-content/uploads/2021/10/pcdnew-2021-10-19_08-59-54_995414.pdf
https://www.pcd.go.th/wp-content/uploads/2021/10/pcdnew-2021-10-19_08-59-54_995414.pdf
https://www.pcd.go.th/wp-content/uploads/2021/10/pcdnew-2021-10-19_08-59-54_995414.pdf
https://www.google.com/url?sa=D&q=https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1826649/anti-plastic-campaign-starts-to-hit-home&ust=1664324340000000&usg=AOvVaw14yZcnlfcxl2PhRvDQ6B_s&hl=en-GB
https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/Rethinking%20Single-Use%20Plastic%20Products%20in%20Travel%20and%20Tourism.pdf?ver=2021-06-15-113544-007
https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/Rethinking%20Single-Use%20Plastic%20Products%20in%20Travel%20and%20Tourism.pdf?ver=2021-06-15-113544-007
https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/Rethinking%20Single-Use%20Plastic%20Products%20in%20Travel%20and%20Tourism.pdf?ver=2021-06-15-113544-007
https://www.futouris.org/en/news/futouris-publishes-guidance-on-how-to-reduce-single-use-plastic/
https://www.futouris.org/en/news/futouris-publishes-guidance-on-how-to-reduce-single-use-plastic/
https://www.futouris.org/en/news/futouris-publishes-guidance-on-how-to-reduce-single-use-plastic/
https://www.oneplanetnetwork.org/knowledge-centre/resources/addressing-pollution-single-use-plastic-products-life-cycle-approach-key
https://www.oneplanetnetwork.org/knowledge-centre/resources/addressing-pollution-single-use-plastic-products-life-cycle-approach-key
https://www.oneplanetnetwork.org/knowledge-centre/resources/addressing-pollution-single-use-plastic-products-life-cycle-approach-key
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3.3 มาตรฐานการลดขยะพลาสตกิและเกณฑ ์

ในสว่นน้ี เราจะน าเสนอมาตรฐานและเกณฑส์ าหรับการลดขยะพลาสตกิ ซึง่ในท านองเดยีวกันกับ

มาตรฐานการลดขยะในอาหาร จะไดร้ับการสนับสนุนดว้ยตัวอย่าง กรณีศกึษา เครือ่งมอืและ

แหล่งขอ้มูลเพือ่ แนวทาง และความเขา้ใจทีด่ขีึน้ 

ธุรกจิท่องเทีย่วทุกแห่งสามารถใชม้าตรฐานการลดขยะพลาสตกิไดเ้น่ืองจากพลาสตกิยงัคงเป็น 

ความทา้ทายทีจ่ะเอาชนะในครัวเรอืน ชมุชน ธุรกจิและอุตสาหกรรมสว่นใหญ่ 

เกณฑใ์นการลดขยะพลาสตกิยังแบ่งออกเป็นสามขัน้ตอนหลักของวัฏจักรการใชพ้ลาสตกิ ไดแ้ก ่

การจดัหา การใช ้และ การก าจดั รายละเอยีดดังน้ี 

● ประการแรก การหลกีเลีย่งการซือ้ผลติภัณฑท์ีไ่ม่สามารถรไีซเคลิได ้ใชซ้ ้าได ้และ/หรอืไม่

สามารถย่อยสลายไดท้างชวีภาพ และการคน้หาโซลูชันทีป่ราศจากพลาสตกิ

● ประการทีส่อง การด าเนนิการเพือ่ลดขยะพลาสตกิอย่างต่อเน่ือง (ผ่านการวัด ตดิตาม และ

ก าหนดเป้าหมายการลด) และเพือ่ยดือายุของผลติภณัฑพ์ลาสตกิทีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งได ้

● และ ประการทีส่าม การก าจดัขยะพลาสตกิทีเ่กดิขึน้อย่างเพยีงพอแมจ้ะมคีวามพยายามใน

สองขัน้ตอนแรก

เกณฑเ์บือ้งตน้ของทัง้ 3 ขัน้ตอน มดีังน้ี: 

การทิง้การจัดหา การใช ้

      การก าจัดขยะพลาสตกิการวัดและ  
การตรวจสอบ 

การน าสนิคา้พลาสตกิ
กลับมาใชใ้หม่ 

ความมุ่งมั่น 
ขององคก์ร 

การหลกีเลีย่ง 
ขยะทัง้หมด 

การจัดหา 
น ากลับมาใชใ้หม่ 

การจัดหาผลติภัณฑแ์บบ
ใชค้รัง้เดยีวทีเ่หมาะสม 



สามารถเห็นไดว่้ามคีวามแตกต่างจากมาตรฐานการลดขยะอาหารทีมุ่่งเนน้ไปทีก่ารจัดเก็บ  

การเตรยีมการ และการบรกิารอย่างมคีวามรับผดิชอบ (ระยะ USING) โดยเนน้ที ่พลาสตกิ  

ในระยะ แรก ทัง้น้ีเน่ืองจากธุรกจิต่าง ๆ ควรหลกีเลีย่งการจัดซือ้พลาสตกิกอ่น เพือ่ทีใ่นขัน้ตอน

ต่อไปจะมพีลาสตกินอ้ยทีส่ดุในการด าเนนิธุรกจิ ดงันัน้ ระยะ SOURCING จงึมคีวามส าคัญตอ่ 

การลดขยะพลาสตกิ 

3.3.1  เกณฑก์ารลดขยะพลาสตกิ 

กอ่นทีจ่ะพจิารณากลยุทธใ์นการจดัหาอย่างยัง่ยนืเพือ่ป้องกันขยะพลาสตกิ ดงัทีเ่ราไดเ้ห็นใน

มาตรฐานของเสยีจากอาหาร ขัน้ตอนแรกคอืการรับซือ้จากผูบ้รหิารระดับสงูหรอืผูน้ าชมุชนเสมอ

ความมุง่ม ัน่ขององคก์ร จงึเป็นเกณฑแ์รกของมาตรฐาน เน่ืองจากจะชว่ยใหส้ามารถพัฒนา

นโยบาย วางแผน และด าเนนิการตามขัน้ตอนทีต่ามมาทัง้หมดได ้

เกณฑน้ี์ยังเกีย่วขอ้งกับการฝึกอบรมพนักงาน การสือ่สารความพยายามในการลดขยะพลาสตกิ

ใหก้ับลูกคา้ และทีส่ าคัญมากคอืการ มสีว่นรว่มกบั ซพัพลายเออร ์ดังทีคุ่ณจะเห็น ธุรกจิอาจ

จ าเป็นตอ้งสรา้งความตระหนักและใหข้อ้มูลแกซั่พพลายเออรเ์กีย่วกับความส าคัญของการลดการ

ใชพ้ลาสตกิ รวมทัง้ท างานร่วมกับพวกเขาเพือ่หาวธิลีดของเสยีจากการบรรจุและบรรจุภัณฑ ์

ส าหรับเกณฑอ์ืน่ ๆ อกีสามขอ้ของขัน้ตอนการจดัหา ประกอบดว้ยกลยุทธใ์นการหลกีเลีย่งการ
จัดซือ้วัสดุแบบใชค้รัง้เดยีวหรอืรไีซเคลิไม่ได ้และส าหรับการคน้หาตัวเลอืกแบบใชค้รัง้เดยีวที่
เหมาะสมทีส่ดุส าหรับบรบิทของคุณ 
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มาเริม่กันทีร่ะยะแรกของมาตรฐานการลดขยะพลาสตกิ

ความมุง่ม่ันขององคก์ร 

ธุรกจิมุ่งม่ันที่จะใชก้ลยุทธใ์นการหลกีเลีย่งพลาสตกิและการลดขยะพลาสตกิ และดงึดูดพนักงาน 

ซัพพลายเออร ์และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดในความพยายามเหล่านี้ 

เกณฑย์่อย ตัวชีวั้ด 

1. การใหค้วาม

ร่วมมอืในองคก์ร

ผูจั้ดการและพนักงานที่มบีทบาททีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการ

เศษอาหารสามารถอธบิายประโยชน์ดา้นสิง่แวดลอ้มและ

เศรษฐกจิของการลดขยะอาหารไดห้รอืไม่? 

ธุรกจิของคุณ (รวมถงึผูบ้รหิารระดับสงู) มสีว่นร่วมและ

มุ่งม่ันทีจ่ะใชก้ลยุทธก์ารป้องกันขยะพลาสตกิหรอืไม่? 

ธุรกจิของคุณเป็นสว่นหนึง่ของการเคลือ่นไหวระดับโลก 

(เชน่ Global Tourism Plastics Initiative) หรอืไม่? 

2. การพัฒนานโยบาย
และการสือ่สาร

ธุรกจิของคุณมนีโยบายดา้นความย่ังยนืซึง่รวมถงึความมุ่งม่ัน

ในการจัดการอาหารและของเสยีอย่างย่ังยนืในพันธกจิ 

ตลอดจนกลยุทธท่ั์วทัง้องคก์รหรอืไม่? 

มกีารสือ่สารนโยบายนี้บนแพลตฟอรม์ออนไลน์ของธุรกจิและ

ท่ัวทัง้โรงงานหรอืไม่ 

3. การพัฒนา

ผลติภัณฑอ์ย่าง

ย่ังยนื

ธุรกจิของคุณออกแบบผลติภัณฑแ์ละประสบการณ์ส าหรับ

นักท่องเทีย่ว เชน่ ทัวร ์ทัศนศกึษา กจิกรรม ทีป่ลอดขยะ

พลาสตกิตัง้แต่เริม่ตน้หรอืไม่ ? 19

4. การมสีว่นร่วมของ

ซัพพลายเออรแ์ละ

การสรา้งความ

ตระหนัก

ธุรกจิของคุณเลอืกทีจ่ะท างานกับซัพพลายเออรท์ีมุ่่งม่ันที่

จะลดขยะพลาสตกิในการด าเนนิงานและ/หรอืมสีว่นร่วมใน

ความพยายามลดการปล่อยมลพษิ/แผนการชดเชย 

คารบ์อนหรอืไม่? 

19 ชดุเครือ่งมอืน้ี โดย Searious Business ใหค้ าแนะน าและค าแนะน าส าหรับการพัฒนาทัวรท์ีป่ราศจากขยะ

พลาสตกิอย่างมคีวามรับผดิชอบ

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/from-crm/Toolkit_Plastic_Waste_Free_Tours-compressed.pdf
Napason Wetchapram
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(until page 71)



ธุรกจิของคุณสรา้งความตระหนักใหกั้บซัพพลายเออรเ์กีย่วกับ

วธิกีารลดหรอืขจัดบรรจุภัณฑพ์ลาสตกิที่ไม่จ าเป็น (โดยเฉพาะ

บรรจุภัณฑส์องชัน้) หรอืไม่? 

ธุรกจิของคุณแนะน าแนวทางปฏบิัตทิีด่ทีีส่ดุและทางเลอืก

พลาสตกิใหกั้บซัพพลายเออรห์รอืไม่? 

ธุรกจิของคุณสรา้งแรงจูงใจใหซั้พพลายเออรล์ดการใชพ้ลาสตกิ 

(เชน่ การสง่เสรมิและท าการตลาด กอ่ตัง้พันธมติรและ/หรือสัญญา

ระยะยาว ฯลฯ) หรือไม่? 

ธุรกจิของคุณเจรจากับซัพพลายเออรใ์นเรือ่งการสง่คนืบรรจุภัณฑ์

ส าหรับการเตมิผลติภัณฑ ์(เชน่ ขวดผลติภัณฑท์ าความสะอาด สบู่

เหลว แชมพู ฯลฯ) หรอืไม่? 

ธุรกจิของคุณเจรจากับซัพพลายเออรเ์กีย่วกับระบบการฝากเงนิ/

ระบบคนืสนิคา้ส าหรับบรรจุภัณฑเ์พือ่การจัดสง่หรอืไม่ (เชน่ ลังที่

น ากลับมาใชใ้หม่ได ้ขวด กล่องเย็น)? 

ดังทีคุ่ณเห็นจากสว่นแรกของเกณฑ ์ความมุง่ม ัน่ขององคก์ร การมสีว่นร่วมและชว่ยเหลอื 

ซัพพลายเออรใ์นการลดพลาสตกิในการด าเนนิงานของพวกเขามผีลกระทบโดยตรงต่อปรมิาณขยะ

พลาสตกิทีธุ่รกจิของคุณจะกอ่ใหเ้กดิ การสือ่สาร กับซัพพลายเออรข์องคุณเกีย่วกับวธิกีารลดบรรจุ

ภัณฑพ์ลาสตกิ ไม่เพยีงแต่จะชว่ยจัดการกับปัญหาขยะพลาสตกิเท่านัน้ แต่ยังชว่ยลดตน้ทุนอกีดว้ย 

Case Study

Six Senses ท างานร่วมกับคู่คา้และซัพพลายเออรท์ีม่คีวาม

มุ่งม่ันในการลดขยะใหเ้ป็นศูนยแ์ละปราศจากพลาสตกิ

ตัวอย่างเชน่ Six Senses Laamu ทีมั่ลดฟีส ์ไดน้ ากล่องโฟม

ทัง้หมดออกจากระบบจัดซือ้ โดยจัดหากล่องเทอรโ์มที ่ย่อย

สลายทางชวีภาพได ้ใหกั้บซัพพลายเออร ์คุณจะเห็น

กรณีศกึษาอืน่เกีย่วกับวธิกีารมสี่วนร่วมกับซัพพลายเออรแ์ละ

การน ากล่องบรรจุภัณฑ/์กล่องบรรจุภัณฑก์ลับมาใชใ้หม่ใน

สว่นของขัน้ตอน USING เมือ่เราพูดถงึการยอ้นกลับ(หนา้ 

73).

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

สว่นที� III: มาตรฐานการลดขยะพลาสตกิ

https://www.sixsenses.com/en/sustainability/stories/zero-waste-plastic-free-on-track
https://www.sixsenses.com/en/sustainability/stories/zero-waste-plastic-free-on-track
https://www.biobiene.com/
https://www.biobiene.com/


5. การมสีว่นร่วมของพนักงาน
และการฝึกอบรม ธุรกจิของคุณสรา้งความตระหนักรูข้องพนักงานทุกคน 

(รวมถงึมัคคุเทศก ์หัวหนา้ทัวร ์คนขับรถ พนักงาน

ขาย ฯลฯ ที่มกีารสือ่สารโดยตรงกับลูกคา้) เกีย่วกับ

ความส าคัญของการจัดการขยะพลาสตกิหรอืไม่? 

ธุรกจิของคุณมกีารฝึกอบรมพนักงานเกีย่วกับแนว

ปฏบิัตทิีด่ทีีส่ดุในการยับยัง้เศษอาหาร รวมถงึการ

น าเสนอ ถาม & ตอบ การเยีย่มชมไซตก์ารท าปุ๋ ยหมัก

และ/หรอืกจิกรรมอาสาสมัคร เชน่ การบรจิาคอาหาร

สว่นเกนิใหกั้บชมุชนหรอืไม่? 

6. การร่วมมอืกับผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี

ธุรกจิของคุณมสีว่นร่วมกับธุรกจิและผูม้สีว่นไดส้่วน

เสยีอืน่  ๆ เชน่ โดยการจัดตัง้คณะท างาน เพือ่หารอื

และแบ่งปันความคดิรเิริม่ในการลดขยะอาหาร

หรอืไม่? 

7. การสือ่สารกับลูกคา้ 20 ธุรกจิของคุณสือ่สารถงึความพยายามในการพัฒนา

อย่างย่ังยนืในการลดขยะพลาสตกิใหกั้บลูกคา้และ

แขกผ่านทางเว็บไซต ์โซเชยีลมเีดยี ตลอดจนใน

สถานที ่(ผ่านป้าย) เพือ่สรา้งความตระหนักรูห้รอืไม่? 

พนักงานแถวหนา้สามารถสือ่สารกลยุทธก์ารลดการ

ใชพ้ลาสตกิของธุรกจิกับลูกคา้/แขก และชว่ยใหพ้วก

เขาตัดสนิใจเลอืกที่ย่ังยนืมากขึน้ไดห้รอืไม่? 

20 ดูเคล็ดลับบางประการเกีย่วกับการสือ่สารของผูเ้ยีย่มชมในหนา้ 17 ของรายงาน How to Reduce Single-Use 

Plastic รวมทัง้หนา้ 30 ของ ชดุเครือ่งมอืปลอดพลาสตกิส าหรับผูป้ระกอบการทัวร ์

☐ 

☐ 

☐ 

! 

ชดุเครือ่งมอืปลอดพลาสตกิส าหรับผูป้ระกอบการทัวร ์(2020). คู่มอืนี้จัดท าโดย PATA 

ออกแบบมาเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการท่องเทีย่วในการลดขยะพลาสตกิในการด าเนนิงาน แต่

ก็สามารถน าไปใชกั้บธุรกจิการท่องเที่ยวอืน่  ๆ ทีต่อ้งการเรียนรูว้ธิกีารเริม่ใชม้าตรการลดการใช ้

พลาสตกิ ดูหนา้ 13 และ 14 ส าหรับค าแนะน าเพิม่เตมิเกีย่วกับเกณฑค์วามมุ่งม่ันขององคก์ร 

☐ 

☐ 

สว่นที� III: มาตรฐานการลดขยะพลาสตกิ

https://www.futouris.org/en/tools/
https://www.futouris.org/en/tools/
https://static1.squarespace.com/static/5f24290fd0d0910ecab2b02e/t/620c6b872e564b710c3d108a/1644981132810/Thai-PlasticFree-TourOperator-2022-4Feb.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5f24290fd0d0910ecab2b02e/t/620c6b872e564b710c3d108a/1644981132810/Thai-PlasticFree-TourOperator-2022-4Feb.pdf


เกณฑท์ี ่2 ของระยะ SOURCING คอื การ หลกีเลีย่งของเสยีท ัง้หมด ซึง่จะพจิารณาถงึกลยุทธ์

และแนวทางแกไ้ขทีห่ลกีเลีย่งของเสยีแบบใชค้รัง้เดยีวทิง้ทัง้หมดตัง้แต่แรก เชน่ การเลอืกเครือ่ง

จ่ายแทนทีจ่ะใชบ้รรจุภัณฑแ์บบใชค้รัง้เดยีวทิง้ 

การวเิคราะหท์ีจ่ดัท าโดย EXO Foundation (2019) ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ EXO Travel Group 

เปิดเผยว่าในระหว่างการทัวร ์ผูเ้ดนิทางแต่ละคนใช ้

ขวดน า้พลาสตกิเฉลีย่สีข่วด ต่อวัน เน่ืองจากใน

ขณะนัน้พวกเขาเป็นเจา้ภาพใหนั้กท่องเทีย่วประมาณ 

150,000 คนต่อปี ซึง่มเีพยีง 600,000 ขวดพลาสตกิ

แบบใชค้รัง้เดยีวทิง้ทุกปี  

EXO ตัดสนิใจทีจ่ะแกไ้ขปัญหาน้ีโดยจูงใจใหใ้ชข้วดน ้า

แบบใชซ้ ้าไดแ้ละจุดเตมิน ้าโดยทัง้พนักงานและแขกรบั

เชญิ ซึง่แสดงผลลัพธท์ีย่อดเยีย่ม  

(ดูกรณีศกึษาในหนา้ถัดไป) ดว้ยเหตุผลน้ี เราจงึแนะน า

ใหใ้ชก้ลยุทธเ์ดยีวกันน้ีกับทุกธุรกจิ  

ทุกครัวเรอืน และผูบ้รโิภค – และเกณฑย์่อยแรก

ดา้นล่างเนน้ที ่การหลกีเลีย่งขวดน ้าพลาสตกิแบบใช ้

ครัง้เดยีวทิง้ 

การหลกีเลีย่งขยะทัง้หมด 

ธุรกจิมุ่งม่ันที่จะหาแนวทางแกไ้ขปัญหาขยะพลาสตกิท่ัวไปทีไ่ม่เพียงแต่หลกีเลีย่งขยะพลาสตกิเท่านัน้ 

แต่ยังรวมถงึขยะทุกประเภทอกีดว้ย 

เกณฑย์่อย ตัวชีวั้ด 

8. การงดใช้

ขวดน า้

พลาสตกิ

ธุรกจิของคุณลด (หรอืก าจัด) การใชข้วดน ้าพลาสตกิดว้ยการตดิตัง้

แทงกเ์ตมิน ้าท่ัวโรงงานหรอืไม่? 

ธุรกจิของคุณจัดใหม้แีกว้น ้าแบบใชซ้ ้าไดแ้ละ/หรอืแกว้น ้าดืม่ตามตูเ้ตมิ

น ้าเหล่านี้หรอืไม่ ? 

☐ 

☐ 

สว่นที� III: มาตรฐานการลดขยะพลาสตกิ

https://exofoundation.org/
https://www.exotravel.com/


ธุรกจิของคุณม ี(หรอืขาย) ขวดน ้าแบบใชซ้ ้าไดใ้หกั้บพนักงานและ

แขกหรอืไม่? 

ธุรกจิของคุณสนับสนุนใหแ้ขกใชข้วดน ้าแบบใชซ้ ้าไดแ้ละจุดเตมิน ้า

โดยสรา้งความตระหนักเกีย่วกับปัญหามลพษิพลาสตกิและรับประกัน

ว่าน ้าจะปลอดภัยส าหรับดืม่หรอืไม่ 

ธุรกจิของคุณเสนอและแนะน าน ้าจากจุดเตมิน ้า (หรอืน ้าประปาเมือ่ดืม่

ไดอ้ย่างปลอดภัย) ใหกั้บแขกเมือ่สั่งขวดน ้าพลาสตกิหรอืไม่ 

ธุรกจิของคุณรับประกันสขุอนามัยและสขุอนามัยของสถานีเตมิ

หรอืไม่? 

พนักงาน (โดยเฉพาะมัคคุเทศก)์ เป็นแบบอย่างใหลู้กคา้มีและใชข้วด

น ้าแบบเตมิเอง 

ในกรณีของโรงแรม ธุรกจิของคุณใชข้วดแกว้แบบใชซ้ ้าไดบ้รรจุน ้าดืม่

ในแต่ละหอ้งหรอืไม่ (และแนะน าใหแ้ขกขอใหพ้นักงานเตมิน ้าเมือ่

จ าเป็น) 

กรณีศกึษา
แอพพลเิคชั่น Refill My Bottle พัฒนาโดย EXO 

Foundation ใหผู้ใ้ชร้ะบุสถานทีท่ีอ่ยู่ใกลพ้วกเขา (รา้น

กาแฟ รา้นอาหาร โรงแรม รา้นคา้ พพิธิภัณฑ ์ฯลฯ) ทีม่ี

สถานีเตมิน ้า ขณะนี้มใีหบ้รกิารใน 4,000 แห่งท่ัวโลก! ท าไม

ไม่ตดิตัง้สถานีเตมิน ้าในธุรกจิของคุณดว้ย? คุณยังสามารถ

ขาย ขวดแบบใชซ้ า้ได ้ที่มตีราสนิคา้ ใหกั้บลูกคา้และแขก

เพือ่ เพิม่แรงจูงใจ

อกีองคก์รหนึง่ทีม่อบขวดน ้าแบบใชซ้ ้าไดแ้ละจุดเตมิน ้าใหกั้บลูกคา้คอืบรษัิททัวร ์Discova. 

พวกเขารายงานว่าประหยัดขยะพลาสตกิไดก้ว่า 15 ตันระหว่างปี 2560-2562 โดยใชก้ลยุทธ์

ทดแทนการใชค้รัง้เดยีวทิง้พลาสตกิ เชน่ ขวดทีน่ ากลับมาใชใ้หม่ไดแ้ละการลงทุนใชท้ชิชู่

เปียกที ่ยอ่ยสลายไดท้างชวีภาพ ปราศจากบรรจุภัณฑท์ชิชูเ่หล่านี้ไดเ้ขา้มาแทนทีผ่า้เช็ด

ปากทีห่่อดว้ยพลาสตกิจ านวน 225,446 แผ่น (ขยะพลาสตกิทีป่ระหยัดไดเ้กอืบหนึง่ตัน) 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

สว่นที� III: มาตรฐานการลดขยะพลาสตกิ

https://refillmybottle.com/
https://exofoundation.org/
https://exofoundation.org/
https://www.discova.com/


ขวดน ้าพลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีวทิง้อย่างทีคุ่ณทราบในตอนน้ีมสีว่นส าคัญต่อปัญหาขยะพลาสตกิ

ของโลก แตไ่มใ่ช่แคข่วดน า้ อุปกรณ์อาบน ้าแบบใชค้รัง้เดยีว ซองใสซ่อส บรรจุภัณฑแ์บบซือ้

กลับบา้น และถว้ยกาแฟ เป็นเพยีง ขยะพลาสตกิท ัว่ไปในธุรกจิทอ่งเทีย่ว ดังนัน้ควรไดร้ับการ

แกไ้ข ทางออกทีส่ าคัญประการหนึง่คอืการเลอืกเครือ่งจ่าย โหล ขวด และภาชนะรฟิีลอืน่  ๆ แทน

รายการแต่ละรายการทีใ่ชแ้ลว้ทิง้. 

9. หลกีเลีย่งการ

ใชอุ้ปกรณ์

อาบน ้าแบบ

ใชค้รัง้เดยีว

และ

ผลติภัณฑ์

แบบซอง

ธุรกจิของคุณใชเ้ครือ่งกดสบูเ่หลว แชมพู ฯลฯ แทนอุปกรณ์อาบน ้า

แบบใชค้รัง้เดยีวหรอืไม่ ? 

ธุรกจิของคุณใชเ้ครือ่งจ่ายซอส เชน่ ซอสมะเขอืเทศและ 

มายองเนส แทนซองพลาสตกิหรอืไม่? 

ธุรกจิของคุณจัดหาน ้าตาล เกลอื และพรกิไทยในเครือ่งจ่าย 

เชคเกอ้ร ์หรอืซองกระดาษแทนถุงพลาสตกิหรอืไม่? 

ธุรกจิของคุณจัดหาแยม น ้าผึง้ และเนยในเครือ่งจ่าย ชาม หรอื

ขวด แทนบรรจุภัณฑพ์ลาสตกิแบบแบ่งสว่นหรอืไม่ ? 

ธุรกจิของคุณจัดเตรยีมถุงชาแบบปรมิาณพอเหมาะหรอืใบชา

จ านวนเบาบางลงในขวดโหลแทนการห่อดว้ยถุงชาแบบเดีย่ว

หรอืไม่ ? 

เครือ่งมอื Trash Hero เป็นองคก์รทีก่อ่ตัง้ในประเทศไทยในปี 2556 โดยมเีป้าหมายเพือ่น า

ชมุชนมารวมกันเพือ่ท าความสะอาดและลดของเสยีในสิง่แวดลอ้ม สรา้งอนาคตที่

ย่ังยนืผ่านโครงการทีช่ว่ยลดมลพษิพลาสตกิ และสง่เสรมิการเปลีย่นแปลง

พฤตกิรรมในระยะยาว. หนึง่ในความคดิรเิริม่คอืโครงการ Bottles & Bags ธุรกจิต่าง 

ๆ สามารถซือ้ ถุงและขวดน า้ ทีน่ ากลับมาใชซ้ ้าไดข้องแทรชฮโีร่เพือ่น าไปขายต่อ

และเป็นสว่นหนึง่ของขบวนการแทรชฮโีร่และเตมิ แผนทีอ่อนไลน ์ลองศกึษา

ความคดิรเิริม่นี้รวมถงึความร่วมมอือืน่ ๆ จาก Trash Hero เป็นตัวอย่าง 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

สว่นที� III: มาตรฐานการลดขยะพลาสตกิ

https://trashhero.org/
https://trashhero.org/wp-content/uploads/2018/06/TH-Bottles-Bags-FAQ-Thailand.pdf


10. หลกีเลีย่งการหอ่

ฟิลม์พลาสตกิ

ธุรกจิของคุณหลกีเลีย่งและตรวจสอบการใชฟิ้ลม์พลาสตกิ

ห่อ และฟอยลเ์ป็นประจ าเพือ่ใหค้รอบคลุมอาหารทีเ่หลือ

หรอืสว่นผสมและก าหนดเป้าหมายการลดหรอืไม่? 

11. หลกีเลีย่งใบปลวิ ธุรกจิของคุณเลอืกการสือ่สารและแอพดจิทัิลแทนการใชแ้ผ่น

พับหรอืโบรชัวรเ์คลอืบพลาสตกิหรอืไม่? 

From Pollution to Solution: A Global Assessment of Marine Litter and Plastic 

Pollution (2020). การประเมนิทีค่รอบคลุมซึง่พัฒนาโดย UNEP จะตรวจสอบขนาดและความ

รุนแรงของขยะในทะเลและมลภาวะจากพลาสตกิ และทบทวนแนวทางแกไ้ขและการด าเนนิการที่

มอียู่ 

The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics (2016). เอกสาร
เผยแพร่นี้จัดท าโดยมูลนธิ ิEllen MacArthur เป็นแหล่งขอ้มูลทีย่อดเยีย่มอกีแหล่งส าหรับผูท้ี่
ตอ้งการมคีวามเขา้ใจในวงกวา้งเกีย่วกับความทา้ทายดา้นพลาสตกิ และเรยีนรูว้ธิคีดิใหม่และ
เปลีย่นกระแสการใชวั้สดุบรรจุภัณฑพ์ลาสตกิท่ัวโลก 

Stop the Flood of Plastic: Effective Measures to Avoid Single-Use Plastics 

and Packaging in Hotels. (2019). รายงานนี้จาก WWF ประเทศเยอรมนี ระบุ 10 มาตรการ

แรกในการลดการใชพ้ลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีวทิง้ รวมถงึกรณีศกึษาและค าแนะน าส าหรับธุรกจิ

ท่องเทีย่ว (โรงแรมและผูป้ระกอบการท่องเทีย่ว) และนักท่องเทีย่ว 

Toolkit for Plastic Waste-Free Hospitality และ Toolkit for Plastic Waste-Free 

Tours (2020). ชดุเครือ่งมอืทัง้สองนี้โดย IUCN, Norad และ Searious Business (2020) ให ้

ค าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรับธุรกจิการท่องเทีย่วในการเริม่ใชแ้ผนการลดขยะพลาสตกิ 

การระบาดใหญ่ของโควดิ-19 นอกเหนือจากผลกระทบทางเศรษฐกจิ สังคม และสขุภาพ และความ
ปลอดภัยแลว้ ยงัน าไปสูค่วามพ่ายแพอ้ย่างรุนแรงในการต่อสูก้ับขยะพลาสตกิของโลกพลาสตกิแบบ
ใชค้รัง้เดยีวทิง้ถูกมองว่าถูกสขุอนามัยมากกว่าวัสดุทีน่ ากลับมาใชใ้หม่ได ้เน่ืองจากพลาสตกิแบบใช ้

ครัง้เดยีวทิง้จะถูกก าจดัทันทหีลังจากใชง้านครัง้เดยีว 

☐ 

☐ 

สว่นที� III: มาตรฐานการลดขยะพลาสตกิ

https://www.unep.org/resources/pollution-solution-global-assessment-marine-litter-and-plastic-pollution
https://www.unep.org/resources/pollution-solution-global-assessment-marine-litter-and-plastic-pollution
https://ellenmacarthurfoundation.org/the-new-plastics-economy-rethinking-the-future-of-plastics
https://www.wwf.de/fileadmin/user_upload/WWF_Plastikstudie_Hotelma%C3%9Fnahmen_eng.pdf
https://www.wwf.de/fileadmin/user_upload/WWF_Plastikstudie_Hotelma%C3%9Fnahmen_eng.pdf
https://www.wwf.de/fileadmin/user_upload/WWF_Plastikstudie_Hotelma%C3%9Fnahmen_eng.pdf
https://www.wwf.de/fileadmin/user_upload/WWF_Plastikstudie_Hotelma%C3%9Fnahmen_eng.pdf
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/from-crm/Toolkit_Plastic_Waste_Free_Hospitality-compressed.pdf
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/from-crm/Toolkit_Plastic_Waste_Free_Tours-compressed.pdf
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/from-crm/Toolkit_Plastic_Waste_Free_Tours-compressed.pdf
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/from-crm/Toolkit_Plastic_Waste_Free_Tours-compressed.pdf


• การลดจดุสมัผัส
• การเลอืกนํ�ายาฆา่เชื�อแบบรฟิีลแทนการใชค้รั �งเดยีว
• จงูใจใหล้า้งมอืบอ่ย ๆ และการใชนํ้�ายาฆา่เชื�อ
• หนา้กากอนามยัแบบใชซ้ํ�าได ้

(ดคํูาแนะนําเพิ�มเตมิในหนา้ 18 ของคูม่อื How to Reduce Single-Use Plastic รวมถงึ the 

Recommendations for the Tourism Sector to Continue Taking Action on Plastic 

Pollution during COVID-19 Recovery.)

12. การลด

PPE แบบ

ใชค้รัง้เดยีว

ของชว่ง

Covid-19

ธุรกจิของคุณมเีครือ่งจ่ายเจลลา้งมือท่ัวโรงงานหรอืไม่? 

ธุรกจิของคุณสนับสนุนใหใ้ชเ้จลท าความสะอาดมอืแทนถุงมอื

พลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีวหรอืไม่ เชน่ ในบุฟเฟ่ต ์หากไม่เป็นไปตาม

ขอ้บังคับในทอ้งถิน่ 

ธุรกจิของคุณสนับสนุนใหแ้ขกและพนักงานใชห้นา้กากแบบใชซ้ ้าได ้

เชน่ ขายหนา้กาก "แบบมแีบรนด"์ หรอืไม่? 

☐ 

☐ 

! 

แคมเปญ ‘Keep Our Sand and Sea Plastic Free’ ซึง่ไดร้ับทุนสนับสนุนจากมูลนธิ ิTUI Care 

จัดหา แหล่งขอ้มูลฟรทีีส่ามารถดาวน์โหลดได ้มากมายเกี่ยวกับการลดขยะพลาสตกิ เชน่ 'ตัวชว่ย

โรงแรมลดพลาสตกิในชว่ง COVID-19', 'Plastic Free Hotel Training Toolkit', งานน าเสนอ 

PowerPoint ส าหรับพนักงานโรงแรม, แผ่นขอ้มูลส าหรับแขก เป็นตน้ 

☐ 

สว่นที� III: มาตรฐานการลดขยะพลาสตกิ

อยา่งไรกต็าม นักวทิยาศาสตรโ์ตแ้ยง้วา่สิ�งนี�ไมจํ่าเป็น และผลติภณัฑท์ี�ใชซ้ํ�าไดห้ลงัจากลา้ง 
และฆา่เชื�อแลว้นั�นปลอดภยั และมปีระสทิธภิาพเทยีบเทา่ผลติภณัฑแ์บบใชค้รั �งเดยีวทิ�ง 
(Greenpeace, 2020; Futouris, 2021)

ดงันั�น จงึเป็นไปไดท้ี�จะรักษามาตรฐานดา้นสขุอนามยั และในขณะเดยีวกนักห็ลกีเลี�ยงผลติภณัฑ ์
พลาสตกิแบบใชค้รั �งเดยีวทิ�ง เชน่ ถงุมอื หนา้กาก (ซึ�งทําจากเสน้ใยพลาสตกิ) 
ผา้เชด็ทําความสะอาดแบบใชแ้ลว้ทิ�ง และเจลลา้งมอื เชน่

https://www.futouris.org/en/tools/
https://www.futouris.org/en/tools/
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/200722_-_recommendations_for_tackling_plastics_during_covid_recovery_in_tourism_-_eng.pdf
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/200722_-_recommendations_for_tackling_plastics_during_covid_recovery_in_tourism_-_eng.pdf
https://sandseaplasticfree.org/
https://sandseaplasticfree.org/


13. งดใชบ้รรจุ

ภัณฑ์

พลาสตกิ

ธุรกจิของคุณจัดล าดับความส าคัญในการซือ้สนิคา้จ านวนมากเพือ่ลด

บรรจุภัณฑแ์ละขยะพลาสตกิหรอืไม่? 

ธุรกจิของคุณมาจากแหล่งในทอ้งถิน่เพือ่ลดระยะทางในการเดนิทาง 

บรรจุภัณฑแ์ละขยะพลาสตกิหรอืไม่? 

ธุรกจิของคุณจัดล าดับความส าคัญในการซือ้ผลติภัณฑ ์(เชน่ ผักและ

ผลไม)้ ทีม่าโดยไม่ใชพ้ลาสตกิห่อหุม้โดยไม่จ าเป็นหรอืไม่? 

14. หลกีเลีย่ง

ถุงขยะ

ธุรกจิของคุณหลกีเลีย่งถุงขยะในโรงงานส าหรับวัสดุแหง้ (ไม่ใช่

อนิทรยี)์ หรอืไม่? 

ตอนน้ีเราไดเ้ห็นทุกวถิทีางทีธุ่รกจิหรอืชมุชนสามารถลดขยะพลาสตกิดว้ยการคน้หาวธิแีกปั้ญหาที่
ปราศจากขยะแลว้ เราจะยา้ยไปยงัเกณฑถ์ดัไป น่ันคอื การจดัหาผลติภณัฑท์ีน่ ากลบัมาใชใ้หมไ่ด้

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

เครือ่งมอื 

แผนผัง Decision Trees โดย 

UNEP และ WTCC (2021) ในหนา้ 

23 ถงึ 27 ของคู่มอื Rethinking 

Single-Use Plastic Products in 

Travel & Tourism ใหค้ าแนะน า

เชงิปฏบิัตโิดยองิจากค าถามใชแ่ละ

ไม่ใชส่ าหรับการจัดการและการ

ก าจัดผลติภัณฑพ์ลาสตกิแบบใช ้

ครัง้เดยีวทิง้ทีพ่บบ่อยทีส่ดุในธุรกจิ

การท่องเทีย่วในปัจจุบัน 

สว่นที� III: มาตรฐานการลดขยะพลาสตกิ

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36324/RSUP.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36324/RSUP.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36324/RSUP.pdf


การจัดหาผลติภัณฑท์ีน่ ากลับมาใชใ้หม่ได ้

ธุรกจิมุ่งม่ันที่จะจัดล าดับความส าคัญของการจัดหาผลติภัณฑท์ีน่ ากลับมาใชใ้หม่ไดม้ากกว่าผลติภัณฑ ์

แบบใชค้รัง้เดยีวใหม้ากทีส่ดุ 

เกณฑย์่อย ตัวชีวั้ด 

15. การจัดหา

ผลติภัณฑท์ี่

ใชซ้ ้าได ้

ธุรกจิของคุณใชภ้าชนะ จาน ชาม และภาชนะทีใ่ชซ้ ้าไดย้าวนาน
แทนทีจ่ะใชพ้ลาสตกิหรอืไม่ ? 

คุณซือ้ผา้ทีใ่ชซ้ ้าไดซ้ึง่ท าจากเสน้ใยธรรมชาตหิรอืไม่? 

ธุรกจิของคุณซือ้ถุงซักผา้ทีใ่ชซ้ ้าไดซ้ึง่ท าจากผา้ฝ้ายหรอืผา้ลนินิ

หรอืไม่? 

ธุรกจิของคุณจัดล าดับความส าคัญในการจัดหาผลติภัณฑท์ีใ่ชซ้ ้า

ไดป้ระเภทอืน่ ๆ มากกว่าผลติภัณฑแ์บบใชค้รัง้เดยีวหรอืไม่เมือ่

จ าเป็นและพรอ้มใชง้านหรอืไม่ ? 

Plastic Reduction Guidelines for Hotels (2020). TUI ไดพั้ฒนาแนวทางปฏบิัติ
ส าหรับเจา้ของโรงแรมเพือ่ชว่ยใหพ้วกเขาสรา้งโครงการลดการใชพ้ลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีว
ทิง้และน าไปใชต้ลอดการด าเนนิงาน ใหข้อ้มูล ค าแนะน าในทางปฏบิัต ิและทางเลอืกที่
แนะน าส าหรับพลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีวและไม่จ าเป็นจ านวนมากของทีมั่กพบในโรงแรม 

กรณีศกึษา

แบรนด ์Six Senses มุ่งม่ันทีจ่ะต่อสูกั้บขยะพลาสตกิมาโดยตลอด  

และเป็นเวลาหลายปีทีบ่รษัิทไม่มีหลอดพลาสตกิและอุปกรณ์อาบน ้า 

พลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีวทิง้ในโรงแรม อย่างไรก็ตาม บรษัิทตัดสนิใจ 

ทีจ่ะกา้วไปอกีขัน้และก าหนดกลยุทธข์ยะพลาสตกิใหม่ โดยมี 

เป้าหมายจรงิจังในการ ก าจดัพลาสตกิท ัง้หมด ออกจาก 

รสีอรท์ 18 แห่งและสปา 29 แห่งใน 20 ประเทศจนถงึปี 2565 

จนถงึปี 2019 Six Senses รายงานว่าไดก้ าจัดหรอืหลกีเลีย่งขวดน ้า 

มากกว่า 1.69 ลา้นขวด กาแฟแคปซลู 1.12 ลา้นแคปซลู แปรงสฟัีน  

26,000 ช ิน้ บรรจุภัณฑ ์460,000 ช ิน้ ถงุแบบใชค้รัง้เดยีว 52,000 ใบ 

และหลอดพลาสตกิมากกว่า 320,000 ช ิน้ (UNEP & WTTC, 2021)  

คลกิ ทีน่ี่ เพือ่ทราบว่าพวกเขาบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ไดอ้ย่างไร 

 Case Study

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

สว่นที� III: มาตรฐานการลดขยะพลาสตกิ

https://www.tuigroup.com/damfiles/default/downloads/plastic_reduction_guide.pdf-2f4f4f0e2278382fcd50d9a530985b84.pdf
https://www.tuigroup.com/damfiles/default/downloads/plastic_reduction_guide.pdf-2f4f4f0e2278382fcd50d9a530985b84.pdf
https://www.sixsenses.com/en
https://www.sixsenses.com/en/sustainability/stories/plastic-free-2022-how-plastic-is-critically-connected-to-your-health


แมจ้ะมคีวามพยายามในการจดัหาวัสดุทีน่ ากลับมาใชใ้หม่ไดม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้ 
แต่ในกจิกรรมประจ าวันของเรารวมถงึการด าเนนิธุรกจิ ผลติภัณฑแ์บบใชค้รัง้เดยีวทิง้บางอย่าง 
เชน่ ถังขยะส าหรับขยะอนิทรยีห์รอืบรรจุภัณฑท์ีซ่ือ้กลบับา้นนั้นเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ได ้

อย่างไรก็ตาม ซงิเกลิทีร่ไีซเคลิไม่ได ้ใชพ้ลาสตกิ

อย่างทีเ่ราทราบกันดอียู่แลว้ว่าตอ้งลงเอยดว้ยการฝัง

กลบอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้และตอ้งใชเ้วลาหลายรอ้ย

ปีในการย่อยสลาย ดว้ยเหตุผลน้ี เกณฑขั์น้ต่อไปและ

ขัน้สดุทา้ยของ SOURCING คอื Sourcing 

Appropriate Single-Use Products น าเสนอกลยุทธ์

เกีย่วกบัวธิกีารเลอืกตวัเลอืกแบบใชค้ร ัง้เดยีวที่

ย ัง่ยนืทีสุ่ด ซึง่สามารถก าจดัอย่างมคีวามรับผดิชอบ

ในเขตเทศบาลของธุรกจิ ดังนัน้ เกณฑย์อ่ยแรกคอื 

การท าความเขา้ใจบรบิททอ้งถิน่ เน่ืองจากจะชว่ยให ้

ธุรกจิสามารถตัดสนิใจในการจัดหาอย่างมขีอ้มลูมาก

ขึน้ตัวอย่างเชน่ การทีโ่รงแรมจะซือ้ถุงขยะทีย่่อย

สลายไดท้างอตุสาหกรรมเป็นเรือ่งไม่มปีระโยชน์ ถา้

เทศบาลไม่มโีครงสรา้งพืน้ฐานในการจัดการกับ

ผลติภัณฑเ์หล่าน้ี และถา้คุณจะใชถุ้งขยะน้ีเพือ่

รวบรวมเศษแกว้ วัสดุทีย่่อยสลายไดน้ี้จะปนเป้ือนใน

ระบบรไีซเคลิดว้ยซ ้า

TUI Group เป็นอกีบรษัิทหนึง่ทีแ่มจ้ะมุ่งม่ันเพือ่ความย่ังยืนแลว้ แต่

ก็ตัดสนิใจที่จะด าดิง่ลกึลงไปในการด าเนนิงานทีเ่ป็นมติรต่อ

สิง่แวดลอ้มและห่วงโซคุ่ณค่า กลุ่มซึง่รวมถงึบรกิารทีพั่ก การขนสง่ 

และบรกิารปลายทาง เปิดตัวเวริก์สตรมีในปี 2018 เพือ่ลดขยะ

พลาสตกิ โดยมเีป้าหมายในการลดผลติภัณฑพ์ลาสตกิแบบใชค้รัง้

เดยีวทิง้ 250 ลา้นท่ัวทัง้กลุ่มภายในสิน้ปี 2019  

TUI รายงานว่าไดก้ าจัด SUPPs ท่ัวโรงแรมไปแลว้ 197 ลา้นราย 31 

ลา้นจากการล่องเรอื และ 27 ลา้นจากสายการบนิ เรยีนรูว้ธิกีาร ทีน่ี่ 
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การจัดหาผลติภัณฑแ์บบใชค้รัง้เดยีวทีเ่หมาะสม 

ธุรกจิมุ่งมั่นทีจ่ะคน้หาผลติภัณฑแ์บบใชค้รัง้เดยีวในบรบิททีย่ั่งยนืทีส่ดุทีส่ามารถก าจัดอย่างมคีวามรับผดิชอบ 

เกณฑย์่อย ตัวชีวั้ด 

16. การท าความ

เขา้ใจบรบิท

ทอ้งถิน่

ธุรกจิของคุณเขา้ใจหรอืไม่ว่าวัสดุใดบา้งทีบ่รกิารรวบรวม

ขยะในทอ้งถิน่ยอมรับส าหรับการท าปุ๋ ยหมัก การน ากลับมา

ใชใ้หม่ และการรีไซเคลิ ? 

17. การจดัหาในทอ้งถิน่ 
21

ธุรกจิของคุณจัดหาผลติภัณฑท์ี่ท าจากวัสดุในทอ้งถิน่เพือ่

หลกีเลีย่งการซือ้พลาสตกิ (เชน่ ใบตองส าหรับห่ออาหาร) 

หรอืไม่? 

ธุรกจิของคุณจัดหาผลติภัณฑท์ีส่ามารถกูค้นืและรไีซเคลิได ้

ในทอ้งถิน่หรอืไม่ (กล่าวคือ เทศบาลมโีครงสรา้งพืน้ฐานใน

การรวบรวมและด าเนนิการ) หรอืไม่? 

18. การจดัหา

ผลติภณัฑแ์บบ

ใชค้ร ัง้เดยีว

อยา่งย ัง่ยนืและ

เหมาะสม

ธุรกจิของคุณจัดล าดับความส าคัญในการจัดหาผลติภัณฑแ์บบ

ใชค้รัง้เดยีวทีร่ไีซเคลิได ้ย่อยสลายไดท้างชวีภาพหรือไม่ หรอื

ทีม่ปีรมิาณพลาสตกิรีไซเคลิสงู? 

ธุรกจิของคุณมแีหล่งผลติถุงขยะทีย่ั่งยนืและเหมาะสมส าหรับ

ขยะอนิทรยี์หรอืไม่ (เชน่ ท าจากแป้งมันฝรั่ง ซึง่สามารถย่อย

สลายไดใ้นหลุมฝังกลบ) 

ธุรกจิของคุณมแีหล่งบรรจุภัณฑส์ าหรับซือ้กลับบา้นทีย่ั่งยนืและ

เหมาะสมหรอืไม่? 

ธุรกจิของคุณมแีหล่งผลติหลอดและเครือ่งกวนที่ย่ังยนืและ

เหมาะสมหรอืไม่ (เชน่ ท าจากกระดาษ ไมไ้ผ่ หรอืที่

คลา้ยกัน)?23 

21 ตัวอย่างแนวคดิเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีธุ่รกจิการท่องเทีย่วสามารถหาไดใ้นทอ้งถิน่ 
22 ชมสนิคา้จากโรงงาน Fang Thai Factory และ Gracz เป็นตัวอย่างในประเทศไทย 
23 อย่าลมืตรวจสอบ องคป์ระกอบของผลติภัณฑ ์เพือ่ดูว่าจรงิ  ๆ แลว้ไม่มพีลาสตกิหรอืไม่และตวัเลอืกการก าจดั

เพือ่ดูว่าสามารถทิง้ผลติภัณฑน้ี์อย่างมคีวามรับผดิชอบในเขตเทศบาลของคุณหรอืไม่

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 
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How to Reduce Single-Use Plastic: Guidance for Tourism Businesses 

(2021). คู่มอืนี้โดย Futouris สนับสนุนธุรกจิการท่องเทีย่วในการคน้หาทางเลอืกทีย่ั่งยนืมาก

ขึน้ส าหรับผลติภัณฑพ์ลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีวท่ัวไปที่ใชกั้นท่ัวไปทางเลอืกทีแ่นะน าจะไดร้ับ

การจัดอันดับตามดัชนีประสทิธภิาพความย่ังยนื ซึง่ค านงึถงึผลกระทบของวัสดุต่อสิง่แวดลอ้ม

ความสามารถในการรีไซเคลิและตัวเลอืกการก าจัดทีม่ีอยู่ ดังทีคุ่ณเห็นในภาพดา้นล่าง 

(Futouris, 2021)

สว่นที� III: มาตรฐานการลดขยะพลาสตกิ
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คุณอาจรูส้กึหนักใจเลก็นอ้ยกับเกณฑก์ารจัดหาทีน่ าเสนอในหนา้กอ่นหนา้น้ี แต่ดังทีเ่ราไดก้ล่าว

ไปแลว้ สิง่ส าคัญคอืตอ้งด าเนนิการทลีะขัน้ รูปแบบการบรโิภคและการจดัซือ้ทีเ่ปลีย่นไปจะ

ไมเ่กดิขึน้ช ัว่ขา้มคนื ดังนัน้ยิง่คณุคน้ควา้และท าความคุน้เคยกับกลยุทธก์ารลดขยะพลาสตกิ

มากเท่าใด คุณก็จะพบ วธิแีกป้ัญหา มากขึน้เท่านัน้ มแีหล่งขอ้มูลและแนวทางปฏบัิตทิีด่ทีีส่ดุ

มากมายใหเ้รยีนรูแ้ละรับแรงบันดาลใจ 

นอกจากน้ี พงึระลกึไวเ้สมอว่าการก าจัดผลติภัณฑจ์ะชว่ยประหยัดเงนิ และการเปลีย่นผลติภัณฑท์ี่

คุณใชง้านไม่ไดอ้าจท าไดง้่ายกว่าและถูกกว่าทีคุ่ณคดิมาก 

การศกึษากับโรงแรมในยุโรปแสดงใหเ้ห็นว่าธุรกจิเหลา่น้ีสามารถประหยัดเงนิไดจ้ากการใช ้

ทางเลอืกทีย่ั่งยนื ลองดูตามภาพน้ี 

! 

Addressing Pollution from Single-Use Plastics: A life Cycle Approach – Key 

messages for tourism businesses (2021). เอกสารนี้พัฒนาโดย Global Tourism 

Plastics Initiative มวัีตถุประสงคเ์พือ่ใหค้วามรูผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีดา้นการท่องเทีย่วและให ้

ค าแนะน าตามหลักฐานส าหรับการตัดสนิใจในการจัดการกับมลพษิจากผลติภัณฑพ์ลาสตกิแบบ

ใชค้รัง้เดยีว มขีอ้ความส าคัญและค าแนะน าเฉพาะส าหรับขวด ถว้ย ถุง บรรจุภัณฑอ์าหารกลับ

บา้น และเครือ่งใชบ้นโต๊ะอาหาร 

สว่นที� III: มาตรฐานการลดขยะพลาสตกิ

https://www.oneplanetnetwork.org/knowledge-centre/resources/addressing-pollution-single-use-plastic-products-life-cycle-approach-key
https://www.oneplanetnetwork.org/knowledge-centre/resources/addressing-pollution-single-use-plastic-products-life-cycle-approach-key


(Searious Business, in Fotouris, 2021) 

ดังทีคุ่ณเห็นจากกราฟ แมว่้าตน้ทุนเริม่ตน้ของทางเลอืกทีย่ั่งยนือาจสงูกว่าผลติภัณฑพ์ลาสตกิ

เล็กนอ้ย แต่ในระยะยาว สิง่เหล่าน้ีมคีวาม คุม้คา่มากกวา่ เน่ืองจากทางเลอืกเหล่าน้ีสรา้งตน้ทุน

การจัดซือ้นอ้ยลง สิน้เปลอืงนอ้ยลง วัสดุ และ การปลอ่ย CO 2 นอ้ยลง 

ทน้ีีมาดูกลยุทธใ์นการลดขยะพลาสตกิกันต่อไป ในขณะทีเ่รากา้วไปสูขั่น้ต่อไปของมาตรฐานการใช ้

(USING) 

3.3.2  เกณฑก์ารลดของเสยีจากอาหาร – การใช ้

ดังทีเ่ราไดก้ล่าวไปแลว้ เมือ่ธุรกจิ

หลกีเลีย่งการจัดซือ้พลาสตกิในระยะ 

SOURCING อย่างจรงิจงั สิง่น้ีท าให ้

เกดิขอ้ไดเ้ปรยีบในการ ลดความ

ซบัซอ้น ของขัน้ตอนต่อไปน้ี เน่ืองจาก

มพีลาสตกินอ้ยทีส่ดุในการด าเนนิธุรกจิ
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หากคุณซือ้ชอ้นสอ้มพลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีวส าหรับลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิาร เชน่ พลาสตกิเหล่าน้ีตาม

ชือ่จะถูกน ามาใชเ้พยีงครัง้เดยีวแลว้จงึทิง้ในกรณีน้ีมธีรุกจิไม่มากทีส่ามารถท าได ้ชอ้นสอ้ม

พลาสตกิเหล่าน้ีไม่สามารถใชซ้ ้า น ากลับมาใชใ้หม่ หรอืรไีซเคลิได ้และจะจบลงในหลุมฝังกลบ 

น่ีคอืเหตุผลทีเ่ราเนน้ย ้าถงึความส าคัญของระยะแรกในการ ลดรอยเทา้พลาสตกิในธุรกจิของคุณ

ใหม้ากขึน้  

ตอนน้ี ในขัน้ตอนการใช ้เราจะดูกลยุทธท์ีธุ่รกจิสามารถท าไดเ้พือ่ประเมนิปรมิาณขยะพลาสตกิใน

การด าเนนิธุรกจิ แมจ้ะมคีวามพยายามในขัน้ตอนการจัดหา 

● ประเมนิปรมิาณขยะพลาสตกิในการด าเนนิธุรกจิ แมจ้ะมคีวามพยายามในข ัน้ตอนการจดัหา

ซึง่เกีย่วขอ้งกับการวัด ก าหนดเป้าหมาย และตดิตามผลอย่างสม ่าเสมอเพือ่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ในการลดขยะพลาสตกิ

● ยดือายุของพลาสตกิทีม่อียูห่รอืทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ดใ้นการด าเนนิธุรกจิของคุณ สิง่น้ีน ามาซึง่การ

ใชง้านอืน่  ๆ ส าหรับผลติภัณฑพ์ลาสตกิและ/หรอืการสง่คนืบรรจุภัณฑแ์ละภาชนะพลาสตกิ

ส าหรับเตมิกับซัพพลายเออร ์เพือ่ใหวั้สดุน้ีสามารถไปมาไดห้ลายครัง้แทนทีจ่ะถูกก าจดั

หลังจากใชค้รัง้เดยีว

มาเริม่กันดว้ยเกณฑแ์รกของขัน้ตอน USING คอื การวดัและการตรวจสอบ 

การวัดและตรวจสอบ 

ธุรกจิวัดผลขยะพลาสตกิ ก าหนดเป้าหมายในการลดขยะพลาสตกิ ตดิตามผลและปรับกลยุทธต์ามผลนัน้ 

เกณฑย์่อย ตัวชีวั้ด 

19. การแยก

ขยะ

ท ัง้หมด

ธุรกจิของคุณมถีังขยะแยกส าหรับขยะอนิทรียแ์ละอนนิทรยี์ (พลาสตกิ 

แกว้ กระดาษ ฯลฯ) ท่ัวทัง้โรงงานทีม่กีารตดิฉลากและแยกความ

แตกต่างอย่างเหมาะสมหรอืไม่ เชน่ โดยใชส้ ีหรอืไม่? 

ธุรกจิของคุณสนับสนุนใหพ้นักงานและแขกแยกขยะตามนั้นหรอืไม่? 

☐ 

☐ 
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20. การแยกขยะ

พลาสตกิ

ธุรกจิของคุณแยกขยะพลาสตกิเป็นวัสดุรไีซเคลิและไม่สามารถรี

ไซเคลิได ้หรอืไม่? 

ตามทีก่ล่าวในมาตรฐานของเสยีจากอาหาร การวัดและตดิตามเป็นสิง่ส าคัญส าหรับธุรกจิในการ

ระบุประเภทของขยะทีก่ าลังจะเกดิขึน้ทีแ่ผนกใด และเพือ่ใหส้ามารถจัดท าและปรับเปลีย่นกลยุทธ์

ได ้การแยกขยะ เป็นสิง่ส าคัญเพือ่ใหไ้ดผ้ลลัพธท์ีแ่มน่ย ายิง่ขึน้ และท าใหต้ัดสนิใจไดด้ขีึน้ 

21. การประเมนิ

การด าเนนิงาน

ธุรกจิของคุณท าแผนทีแ่ละวัดปรมิาณขยะพลาสตกิทีเ่กดิขึน้ใน

การด าเนนิงานแต่ละประเภท (ในส านักงาน ทัวร ์ในกจิกรรม  

ในการจัดการอาหาร ฯลฯ หรอืไม่) เพือ่ท าความเขา้ใจว่าขยะมา

จากไหนและตอ้งมกีลยุทธ์ในการป้องกันอย่างไร ? 

ธุรกจิของคุณวัดปรมิาณพลาสตกิทีซ่ือ้และตน้ทุนของพลาสตกิ

เหล่านี้ (ตามแผนกและ/หรอืการด าเนนิงาน) หรอืไม่? 

22. การประเมนิ

ห่วงโซอุ่ปทาน

หากเป็นไปได ้ธุรกจิของคุณท าแผนทีห่่วงโซอุ่ปทาน (การขนสง่ 

ทีพั่ก อาหารและเครือ่งดืม่ ผูใ้หบ้รกิารกจิกรรม ฯลฯ) เพือ่ท าความ

เขา้ใจว่าพลาสตกิมาจากไหน และซัพพลายเออรร์ายใดมแีนวโนม้

ทีจ่ะผลติและใชร้ายการพลาสตกิมากทีส่ดุหรอืไม่ ? 

ธุรกจิของคุณรวบรวมขอ้มูล (ถา้ม)ี จากซัพพลายเออรเ์กีย่วกับ

ประสทิธภิาพในปัจจุบันของพวกเขาในการลดขยะพลาสตกิ

หรอืไม่? 

23. การประเมนิ

พืน้ฐาน

หลังจากประเมนิการใชพ้ลาสตกิในการด าเนนิงานและห่วงโซ่

อุปทาน ธุรกจิของคุณรวบรวม (เชน่ ในสเปรดชตีการตดิตาม) 

ปรมิาณและตน้ทุนทีส่อดคลอ้งกันของขยะพลาสตกิแต่ละประเภท

เป็นรายเดอืนหรอืรายปีหรอืไม่? 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 
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24. การ

ตัง้เป้าหมายและ

การเฝ้าตดิตาม

หลังจากไดข้อ้มูลพืน้ฐานแลว้ ธุรกจิของคุณตัง้เป้าหมายในการลด

ขยะพลาสตกิหรอืไม่? 

ธุรกจิของคุณตรวจสอบผลลัพธทุ์กสัปดาห์หรอืทุกสัปดาห์ผ่านการ

ตรวจสอบขยะพลาสตกิหรอืไม่? 

ธุรกจิของคุณปรับปรงุและปรบักลยุทธแ์ละการฝึกอบรมพนักงาน

โดยขึน้อยู่กับความส าเร็จและความลม้เหลวของความพยายามใน

ปัจจุบันทีม่ตี่อการลดขยะพลาสตกิหรอืไม่? 

☐ 

☐ 

☐ 

เครือ่งมอื 

คู่มอื 3 Steps to Reduce Plastic & Benefit Your Business ไม่เพยีงใหข้อ้มูล

และค าแนะน าทีส่ าคัญ (โดยเฉพาะส าหรับรา้นอาหารและรา้นอาหาร) เกีย่วกับวธิกีาร

ลดพลาสตกิ แต่ยังรวมถงึ เครือ่งมอืวัดพลาสตกิ เชน่ Plastic Footprint Tool และ 

Foodware Cost Calculator ทีวั่ดศักยภาพการประหยัดตน้ทุนของธุรกจิและการลด 

การใชพ้ลาสตกิ 
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https://cdn.ymaws.com/www.productstewardship.us/resource/resmgr/files/psi_plastic_reduction_guide.pdf
http://www.surveygizmo.com/s3/4319172/Plastic-Footprint
https://www.productstewardship.us/page/FoodwareCalculator


สดุทา้ย เกณฑส์ดุทา้ยของขัน้ตอน USING คอื Reusing Plastic Products พจิารณาว่า

ธุรกจิจะใชป้ระโยชน์จากพลาสตกิทีห่ลกีเลีย่งไม่ไดใ้หด้ทีีส่ดุไดอ้ย่างไร แมจ้ะมคีวามพยายาม

อย่างเตม็ทีใ่นการคน้หาโซลูชันปลอดพลาสตกิและทางเลอืกทีย่ัง่ยนืส าหรับพลาสตกิแบบใช ้

ครัง้เดยีวแลว้ทิง้ แต่แน่นอนว่ายังคงมผีลติภัณฑพ์ลาสตกิในการด าเนนิธุรกจิของคณุ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในชว่งเริม่ตน้ของเสน้ทางสูก่ารลดขยะพลาสตกิ 

ในกรณีน้ี กอ่นก าจัดสิง่เหล่าน้ี ธุรกจิควรพยายาม น ากลบัมาใชใ้หม ่ใหม้ากทีส่ดุกอ่น และท า

ใหพ้ลาสตกิเหล่าน้ี หมุนเวยีน ระหว่างคุณและซัพพลายเออรข์องคุณ โดยการสรา้งระบบทีคุ่ณ

สามารถคนืภาชนะส าหรับเตมิได ้กลยุทธน้ี์เป็นสว่นหนึ่งของระบบ โลจสิตกิสแ์บบยอ้นกลบั  

โลจสิตกิยอ้นกลับเป็นการจัดการอุปทานประเภทหนึง่ทีเ่คลือ่นยา้ยสนิคา้จากลกูคา้ (ในกรณีน้ีคอื

ธุรกจิของคุณ) กลับไปยังผูข้ายหรอืผูผ้ลติ (ซัพพลายเออรข์องคุณ) หรอืตามที ่Circular 

Economy Practitioner Guide (2018) กล่าวไวว่้า “โลจสิตกิสย์อ้นกลับเป็นกระบวนการของ

การรวบรวมและรวบรวมผลติภัณฑ ์สว่นประกอบ หรอืวัสดุเมือ่หมดอายุการใชง้านเพือ่น ากลับมา

ใชใ้หม่ รไีซเคลิ และสง่คนื โลจสิตกิยอ้นกลับหรอืทีเ่รยีกว่า "ห่วงโซอุ่ปทานหลังการขาย" ปิด

วงโคจร " 

กล่าวอกีนัยหนึง่ หมายถงึการน าสิง่ของพลาสตกิ

ทีจ่ะก าจัดทิง้ (เมือ่หมดอายุการใชง้าน) และ

สง่คนืใหก้ับซัพพลายเออรเ์พือ่น ากลับมาใชใ้หม่ 

(เชน่ โดยการเตมิซ ้า)เรือ่งน้ีเป็นแนวทางดา้น

เศรษฐกจิ หมุนเวยีนเน่ืองจากมกีารหมุนเวยีน

ผลติภัณฑอ์ย่างตอ่เน่ืองระหว่างคุณกับซัพพลาย

เออรข์องคุณ

! 

Hotel Waste Measurement Methodology (2021) วธิกีารนี้พัฒนาโดย Greenview 

และ WWF โดยมสีว่นร่วมของแบรนดช์ัน้น าในการท่องเทีย่วอุตสาหกรรม เชน่ Accor, 

Hilton, Hyatt, IHG Hotels & Resorts และ Marriott International มเีป้าหมายที่จะจัดท า

กรอบการท างานทีส่อดคลอ้งกันส าหรับธุรกจิการท่องเที่ยวและการบรกิารเพือ่ตดิตามของ

เสยีและรายงานความคบืหนา้ตามเป้าหมาย แมว่้าวธิกีารนี้จะพจิารณาของเสยีทัง้หมด เชน่ 

เศษอาหาร แต่ก็สามารถใชไ้ดกั้บพลาสตกิเท่านัน้ 
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https://sustainablehospitalityalliance.org/resource/hwmm/


การน าผลติภัณฑพ์ลาสตกิกลับมาใชใ้หม ่
ธุรกจิน าผลติภัณฑพ์ลาสตกิกลับมาใชใ้หม่ทุกครัง้ที่ท าไดเ้พือ่ลดขยะพลาสตกิ 

เกณฑย์่อย ตัวชีวั้ด 

25. การน ากลับมา

ใชใ้หม่

พนักงานของคุณน าผลติภัณฑพ์ลาสตกิมาใชซ้ ้าทุกครัง้

หรอืไม่ ? 24

ธุรกจิของคุณคนืภาชนะพลาสตกิใหกั้บซัพพลายเออร ์

เพือ่เตมิหรอืไม่? 

Case Study 

Marina Bay Sands ประเทศสงิคโปร ์

จัดหาตะกรา้พลาสตกิแข็งแบบใชซ้ ้าได ้

ใหกั้บซัพพลายเออร์ในการจัดหา

วัตถุดบิสดใหม่ เชน่ ผักและผลไม ้

ซึง่ไม่เพยีงแต่ชว่ยลดการเน่าเสยีของ

ผลติภัณฑเ์หล่านี้ในระหว่างการขนสง่ 

แต่ยังชว่ยลดปรมิาณขยะพลาสตกิ 

(รวมถงึขยะจากกระดาษแข็ง) อย่าง

มากในการด าเนนิการจัดหาสดุทา้ย 

ขัน้ตอนสดุทา้ยของมาตรฐานการลดขยะพลาสตกิของเราคอื การทิง้ (DISPOSING) และเกณฑ์

เดยีวในขัน้ตอนน้ีคอื การทิง้ขยะพลาสตกิ (Disposal of Plastic Waste) จะพจิารณาสามวธิใีน

การก าจัดขยะพลาสตกิของคณุอย่างมคีวามรับผดิชอบ  

24 อย่างไรก็ตาม ดว้ยเหตุผลดา้นสขุภาพและความปลอดภัย ไม่แนะน าใหใ้ชภ้าชนะเพือ่เก็บอาหารหรอืรายการ

อาหาร/เครือ่งดืม่อืน่ ๆ เน่ืองจากบ่อยครัง้ทีฉ่ลากบนภาชนะพลาสตกิจะไม่มกีารเปลีย่นแปลงเพือ่ใหส้ะทอ้นถงึสิง่ที่

อยู่ในภาชนะ ซึง่อาจท าใหเ้กดิอุบัตเิหตุได ้

☐ 

☐ 
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https://www.marinabaysands.com/sustainability.html
https://www.nea.gov.sg/docs/default-source/our-services/waste-management/fwm-guidebook-for-food-retail-establishments-(resized).pdf
https://www.nea.gov.sg/docs/default-source/our-services/waste-management/fwm-guidebook-for-food-retail-establishments-(resized).pdf
https://www.nea.gov.sg/docs/default-source/our-services/waste-management/fwm-guidebook-for-food-retail-establishments-(resized).pdf


3.3.3  เกณฑก์ารลดของเสยีจากอาหาร – การก าจดั 

เกณฑย์่อยสองขอ้แรกแนะน าใหห้าพันธมติรส าหรับการ 

รไีซเคลิหรอืการน าพลังงานกลับมาใชใ้หม่กอ่นทีจ่ะสง่ขยะ

พลาสตกิไปเก็บทีเ่ทศบาล ธุรกจิของคุณสามารถ รว่มมอื  

กับธุรกจิอืน่ ๆ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่สง่ขยะพลาสตกิเพือ่

การรไีซเคลิอย่างไม่เป็นทางการ หรอืองคก์รและ/หรอื

อุตสาหกรรมทีจ่ะรไีซเคลิหรอืเปลีย่นขยะใหเ้ป็นพลังงาน 

เมือ่ไม่สามารถหาพันธมติรเหล่าน้ีได/้สามารถด าเนนิการได ้ธุรกจิควรตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ม ี 
การแยกขยะพลาสตกิทีเ่หมาะสม รไีซเคลิไดแ้ละไม่สามารถรไีซเคลิได ้และคน้หาแนวทางที่ 
ถูกตอ้งในการก าจดัพลาสตกิสองประเภทน้ีตามแนวทางของเทศบาล 

การก าจัดขยะพลาสตกิ 

ธุรกจิรับประกันอย่างสดุความสามารถ ทางเลอืกการสิน้สดุอายุการใชง้านทีเ่หมาะสม โดยทีพ่ลาสตกิถูก

ก าจัดออกจากธรรมชาตอิย่างถาวรโดยท างานร่วมกับบรษัิทหรอือุตสาหกรรมทีแ่ปรรูปวัสดุพลาสตกิใหม่

หรอืใชข้ยะพลาสตกิดว้ยวธิอีืน่ 

เกณฑย์่อย ตัวชีวั้ด 

26. ความรว่มมอืเพือ่

การรไีซเคลิ

ธุรกจิของคุณสรา้งพันธมติรหรอือยู่ในกลุ่มผูม้สีว่นไดส้่วน

เสยีดา้นการท่องเทีย่วทีร่่วมมอืกับบรษัิทบุคคลทีส่ามและ

อุตสาหกรรมทีย่่อยหรอืน าผลติภัณฑพ์ลอยไดก้ลับมาใช ้

ใหม่หรอืไม่? 

27. ความรว่มมอืเพือ่

การฟ้ืนฟูพลงังาน

ธุรกจิของคุณร่วมมอืกับองคก์รกูค้นืพลังงานที่ใชข้ยะ

พลาสตกิที่ไม่สามารถรไีซเคลิไดเ้ป็นวัตถุดบิและ/หรอื

แหล่งพลังงานในกระบวนการทางอุตสาหกรรมหรอืไม่? 

28. การก าจดัทีเ่หมาะสม

ในหลุมฝังกลบ

ธุรกจิของคุณก าจัดวัสดุพลาสตกิที่ไม่สามารถรไีซเคลิได ้

ในหลุมฝังกลบทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานและขอ้บังคับการ

ก าจัดทิง้ในทอ้งถิน่ทัง้หมดหรอืไม่? 

☐ 

☐ 

☐ 
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Case Study 

ในฟิลปิปินส ์Green Antz Builders, Inc. เป็นองคก์ร 
เพือ่สังคมเชงินวัตกรรมทีผ่ลติวัสดุกอ่สรา้งทางเลอืก เชน่ eco  
อฐิรวมขยะพลาสตกิ ตามทีก่ล่าวไวใ้นเว็บไซต ์เป้าหมายของ  
Green Antz คอืการหาวธิใีหม่ ๆ ในการเปลีย่นเสน้ทางขยะพลาสตกิ 
จากหลุมฝังกลบ และอัพไซเคลิไปสูก่ารใชง้านรอง: เพือ่สาธติ 
รูปแบบทางสังคม การคา้ และสิง่แวดลอ้มใหม่ทีผ่สมผสานเศรษฐกจิ 
หมุนเวยีนกับองคป์ระกอบทางสังคม และความเฉลียวฉลาดทาง 
วศิวกรรม  

แลว้ท าไมจงึไม่ลองคน้หาองคก์รทีค่ลา้ยกันในพืน้ทีข่องคุณเพือ่
หมุนเวยีนขยะพลาสตกิของคุณเสยีเพือ่ใหส้ามารถ upcycled?

ตอนน้ีเราไดส้รุปมาตรฐานการลดขยะพลาสตกิ โดยผ่านเกณฑทั์ง้หมด 7 ขอ้ 28 เกณฑย์่อย และ 

69 ตัวชีวั้ดเชน่เดยีวกับมาตรฐาน Food Waste อย่ารูส้กึว่าธุรกจิของคุณตอ้งปฏบัิตติามเกณฑ์

เหล่าน้ีทัง้หมดทันที 

ในขณะทีบ่างธุรกจิพยายามไม่ใหม้ขียะพลาสตกิเป็นศนูย ์ค่าใชจ้่ายในการท าเชน่นั้นอาจสงูสง่

ส าหรับ MSMEs แต่ไม่ไดห้มายความว่าธุรกจิขนาดเลก็เหล่าน้ีไม่สามารถมสีว่นชว่ยในการสรา้ง

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วทีย่ั่งยนืและปลอดพลาสตกิมากขึน้ 

ดังนัน้ พงึระลกึไวเ้สมอว่า เป้าหมายหลกั ของคุณคอื การลดขยะพลาสตกิใหไ้ดม้ากทีสุ่ด

ภายในขดีความสามารถของธุรกจิและเทศบาลของคุณ 

ในท านองเดยีวกันกับสิง่ทีก่ล่าวถงึในมาตรฐาน Food Waste เราขอแนะน าใหเ้ริม่ตน้ดว้ยขัน้ตอน 
ทีง่่ายต่อการน าไปใชก้อ่นและ มสีว่นรว่มกบับุคคลและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีจ่ าเป็น เชน่ พนักงาน 
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ภาคผนวก
มาตรฐานการลดของเสียจากอาหาร

  ขัน้กำรจดัหำ (SOURCING) 

ควำมมุง่มั่นขององคก์ร 

1. การตกลงในองคก์ร
ผูจั้ดกำรและพนักงำนทีม่บีทบำททีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจัดกำรเศษอำหำรสำมำรถอธบิำยประโยชนด์ำ้นสิง่แวดลอ้มและเศรษฐกจิของกำรลดข
ยะอำหำรไดห้รอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุมุง่มั่นทีจ่ะใชก้ลยทุธก์ำรป้องกนัเศษอำหำรหรอืไม?่ 

2. การพฒันานโยบายและ
การสื�อสาร

ธรุกจิของคณุมนีโยบำยดำ้นควำมย่ังยนืซึง่รวมถงึควำมมุง่มั่นในกำรจัดกำรอำหำรและของเสยีอยำ่งย่ังยนืในพันธกจิ 
ตลอดจนกลยทุธท์ั่วทัง้องคก์รหรอืไม?่ 

มกีำรสือ่สำรนโยบำยนีบ้นแพลตฟอรม์ออนไลนข์องธรุกจิและท่ัวทัง้โรงงำนหรอืไม ่? 

3. การพฒันาผลติภณัฑ์
อยา่งย ั�งยนื

ธรุกจิของคณุสำมำรถออกแบบผลติภัณฑแ์ละประสบกำรณ์ส ำหรับนักทอ่งเทีย่ว เชน่ ทัวร ์ทัศนศกึษำ กจิกรรม 

พรอ้มตัวอยำ่งทีช่ดัเจนในกำรป้องกนัและลดของเสยีหรอืไม?่ 

4. 

การมสีว่นรว่มของพนกังาน

และการฝึกอบรม 

ธรุกจิของคณุสรำ้งควำมตระหนักรูข้องพนักงำนทกุคน (และไมใ่ชแ่คเ่ฉพำะผูท้ีท่ ำงำนโดยตรงกบักำรเตรยีมและเสริฟ์อำหำร) 

เกีย่วกบัควำมส ำคัญของกำรจัดกำรเศษอำหำรหรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุมกีำรฝึกอบรมพนักงำนเกีย่วกบัแนวปฏบิัตทิีด่ทีีส่ดุในกำรยับยัง้เศษอำหำร รวมถงึกำรน ำเสนอ ถำม & ตอบ 

กำรเยีย่มชมไซตก์ำรท ำปุ๋ ยหมักและ/หรอืกจิกรรมอำสำสมัคร เชน่ กำรบรจิำคอำหำรสว่นเกนิใหก้ับชมุชนหรอืไม?่ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Napason Wetchapram
อย่างยั่งยืน



5. การมสีว่นรว่มของผูม้ ี

สว่นไดส้ว่นเสยี

ธรุกจิของคณุมสีว่นรว่มกบัธรุกจิและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่  ๆ (เชน่ โดยกำรจัดตัง้คณะท ำงำน) 

เพือ่หำรอืและแบง่ปันควำมคดิรเิริม่ในกำรลดขยะอำหำรหรอืไม่? 
☐ 



กำรจัดหำทีย่ั่งยนืและเหมำะสม 

6. 
ซพัพลายเออร์ทีมุ่่งม ่นั
ไปด้วยกัน 

ธรุกจิของคณุท ำงำนรว่มกบัซพัพลำยเออรท์ีมุ่ง่มั่นทีจ่ะลดขยะอำหำรหรอืไม?่ 

7. การจดัหาในทอ้งถิน่ ธรุกจิของคณุจดัล ำดับควำมส ำคัญของกำรจดัหำในทอ้งถิน่เพือ่ลดระยะทำงในกำรเดนิทำงและโอกำสทีอ่ำหำรจะเน่ำเสยีหรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุจดัล ำดับควำมส ำคัญของกำรจดัหำในทอ้งถิน่เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรซือ้นอ้ยลงแตบ่อ่ยขึน้ตำมควำมตอ้งกำรหรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุมสีวนหรอืฟำรม์เพือ่ปลกูสมนุไพร เครือ่งเทศ ผัก ฯลฯ หรอืไม?่ 

8. การจดัหาตามฤดกูาล ธรุกจิของคณุซือ้ผลติภัณฑท์ีเ่หมำะสมกบักำรขนสง่เพือ่กำรผลติทีม่ปีระสทิธภิำพมำกขึน้

(ดว้ยระยะทำงในกำรเดนิทำงทีน่อ้ยลงและกำรเน่ำเสยี) หรอืไม?่ 

9. การจดัหาทีเ่หมาะสม
ธรุกจิของคณุตดิตำมกำรใชอ้ำหำร คำดกำรณ์ควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภค และค ำนงึถงึฤดกูำลเพือ่ปรับควำมถีใ่นกำรซือ้ใหเ้หมำะสมหรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุหลกีเลีย่งกำรซือ้มำกเกนิไปโดยสัง่อำหำรกอ่นน ำไปใช/้เมือ่จ ำเป็นหรอืไม?่ 

10. ผูซ้ือ้หลกัรายเดยีว ธรุกจิของคณุก ำหนดบทบำทของกำรสัง่ซือ้สต็อกใหก้บัผูซ้ ือ้หลักรำยเดยีวหรอืไม ่เพือ่ป้องกนักำรสัง่ซือ้เกนิจำกพนักงำนทีแ่ตกตำ่งกนั 

(ถำ้เป็นไปได ้ใหค้ ำนงึถงึขนำดของกำรด ำเนนิกำร) หรอืไม?่ 

11. ความสมัพนัธก์บั
ซพัพลายเออร์

ธรุกจิของคณุสรำ้งควำมสมัพันธร์ะยะยำวกบัซพัพลำยเออรเ์พือ่ใหแ้น่ใจวำ่สนิคำ้มคีณุภำพสม ำ่เสมอและหลกีเลีย่งควำมเสีย่ง (กำรเน่ำเสยี) 

หรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุสือ่สำรกบัซพัพลำยเออรเ์พือ่ใหแ้น่ใจวำ่คณุภำพ/ลักษณะของผลติภัณฑต์รงกบัควำมตอ้งกำรของคณุหรอืไม ่เชน่ 

ผักขนำดทีถ่กูตอ้ง ฯลฯ ? 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 



 

 

 
 

12. การส่งมอบที่คล่องตั ว 
ธรุกจิของคณุปรับปรงุขัน้ตอนในกำรรับสนิคำ้ (โดยเฉพำะอยำ่งยิง่แชเ่ย็น) 
และขนยำ้ยสนิคำ้ไปยังกำรจัดเก็บทีเ่หมำะสมเพือ่ลดกำรเน่ำเสยีของอำหำรและคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ผลติภัณฑท์ีไ่ดร้ับมอีำยกุำรเก็บรักษำนำนหรอืไม่? 

ธรุกจิของคณุตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ผลติภัณฑท์ีจ่ัดสง่ปรำศจำกสำรปนเป้ือนหรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ผลติภัณฑไ์ดร้ับกำรขนสง่ในอณุหภมูทิีเ่หมำะสมและบรรจภุัณฑท์ีเ่หมำะสมเพือ่ป้องกนัควำมเสยีหำยหรอืไม?่ 

ขัน้ กำรใช ้(USING) 

กำรวัดและตรวจสอบ 

13. การท าแผนทีข่ยะอาหาร
ธรุกจิของคณุท ำแผนทีแ่ละวดัปรมิำณเศษอำหำรทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะขัน้ตอนของกำรใชอ้ำหำร (กำรเน่ำเสยีของวัตถดุบิ กำรเตรยีม 
อำหำรทีผ่ลติมำกเกนิไป เศษจำน ฯลฯ) เพือ่ท ำควำมเขำ้ใจวำ่ของเสยีมำจำกไหนและตอ้งมกีลยทุธใ์นกำรป้องกนัอยำ่งไร? 

ธรุกจิของคณุใชเ้อกสำรตดิตำมหรอืแอพส ำหรับกำรท ำแผนทีแ่ละกำรวดัเศษอำหำรหรอืไม?่ 

14. 

เศษอาหารและการคดั

แยก 

ธรุกจิของคณุมถีังขยะแยกส ำหรับขยะอนิทรยีแ์ละขยะอืน่  ๆ ทั่วทัง้โรงงำนหรอืไม?่ 

ขยะอนิทรยี ์(อำหำร) ในครัวถกูจ ำแนกเพิม่เตมิหรอืไม่? ตัวอยำ่งเชน่ ประเภทน ำไปใชซ้ ้ำได ้เชน่ เนือ้สตัวท์ีเ่หลอืเพือ่ท ำน ้ำซปุและน ้ำสต็อก 

ประเภทเพือ่แจกจำ่ย เชน่ อำหำรสว่นเกนิทีด่ตีอ่สขุภำพและปลอดภยัทีจ่ะบรจิำค ประเภทยอ่ยสลำยได ้เชน่ ผักและผลไม ้

เปลอืกผลไมแ้ละเมล็ดพชื และสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้เชน่ กระดกู เปลอืกหอย และน ้ำมัน? 

15. 

การจดัการวตัถุ

ดบิในครวั 

ธรุกจิของคณุมแีบบฟอรม์ "สตอ็กและค ำสัง่ซือ้" (หรอืสนิคำ้คงคลัง) ในพืน้ทีจ่ัดเก็บอำหำรเพือ่ตดิตำมปรมิำณอำหำรตำมกำรใชง้ำนหรอืไม?่ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 



 

16. การต ั�งเป้าหมายและ
การเฝ้าตดิตาม หลังจำกไดร้ับขอ้มลูพืน้ฐำนแลว้ ธรุกจิของคณุตัง้เป้ำหมำยกำรลดขยะอำหำรหรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุตดิตำมผลกำรตรวจสอบของเสยีเป็นรำยสปัดำหห์รอืทกุ 2 สปัดำหห์รอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุแกไ้ขและปรับกลยทุธแ์ละกำรฝึกอบรมพนักงำนโดยขึน้อยูก่บัควำมส ำเร็จและควำมลม้เหลวของควำมพยำยำมในปัจจบัุนในกำรลด

ขยะอำหำรหรอืไม?่ 

พืน้ทีจ่ดัเก็บทีม่คีวำมรับผดิชอบและเหมำะสมทีส่ดุ 

17. การจดัเก็บทีเ่พยีงพอ
พนักงำนของคณุจัดกำรกบักำรจัดเก็บอยำ่งระมัดระวังเพือ่หลกีเลีย่งควำมเสยีหำยและกำรเน่ำเสยีโดยท ำควำมเขำ้ใจวำ่ควรจดัเก็บอำหำรแตล่ะรำ

ยกำรอยำ่งไร? 

ธรุกจิของคณุไดม้อบหมำยพนักงำนหนึง่คนใหต้รวจสอบอณุหภมูติูเ้ย็น/ชอ่งแชแ่ข็ง ตลอดจนสภำพหอ้ง (กำรระบำยอำกำศทีเ่พยีงพอ 

อณุหภมูทิีเ่พยีงพอ กำรขำดแสงแดด ฯลฯ) เพือ่ลดกำรเน่ำเสยีของอำหำรหรอืไม?่ 

18. การตดิฉลากวนัหมดอายุ ธรุกจิของคณุท ำใหแ้น่ใจวำ่รำยกำรอำหำรทัง้หมดตดิฉลำกอยำ่งถกูตอ้งพรอ้มวันทีซ่ ือ้และวันทีใ่ชห้รอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุฝึกอบรมพนักงำนเกีย่วกบัควำมแตกตำ่งในกำรตดิฉลำก ("ควรบรโิภคกอ่น" "ขำยภำยในวันที"่ "ใชภ้ำยในวนัที"่ 

"แชแ่ข็งภำยในวันที"่ "หมดอำยใุน" ฯลฯ ) หรอืไม?่ 

19. การยดือายกุารเก็บรกัษา ธรุกจิของคณุฝึกอบรมพนักงำนเกีย่วกบัวธิกีำรใชส้นิคำ้ทีม่วีนัหมดอำยเุร็วทีส่ดุกอ่น - หลักกำร FIFO (เขำ้กอ่นออกกอ่น) และ 

FEFO (หมดอำยกุอ่นออกกอ่น) หรอืไม?่ 

พนักงำนของคณุหมนุเวยีนสตอ็กสนิคำ้อยำ่งตอ่เนือ่งโดยวำงสนิคำ้ใหมล่ำ่สดุไวด้ำ้นหลังชัน้วำงเพือ่ใหส้นิคำ้ทีเ่กำ่ทีส่ดุใชก้อ่นหรอืไม?่ 

20. 

ตวัเลอืกการจดัเก็บขอ้มลู

ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 

ธรุกจิของคณุใชต้ัวเลอืกกำรจดัเก็บทีเ่หมำะสมทีส่ดุ เชน่ กำรหมักเนือ้สตัวแ์ละผัก ซวูดี กำรถนอมอำหำรดว้ยโอโซน ฯลฯ หรอืไม?่ 

Responsible Preparation and Service 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 



21. การวางแผนเมนู
ธรุกจิของคณุมกัประเมนิควำมนยิมของอำหำรเพือ่ปรับเมนูและตดัอำหำร (และสว่นผสม) ทีไ่มไ่ดส้ัง่หรอืวำงบนจำนหรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุควบคมุจ ำนวนและควำมหลำกหลำยของอำหำรเพือ่หลกีเลีย่งกำรจัดหำวัตถดุบิมำกเกนิไปหรอืไม่? 

22. การวางแผนสตูร ธรุกจิของคณุใชซ้อฟตแ์วรห์รอืแอพส ำหรับกำรจัดกำรสตูรอำหำรทีป่รับขนำดสตูรตำมกำรคำดกำรณ์ของแขกเพือ่ลดกำรสญูเสยีสว่นผสมทีไ่ม่

จ ำเป็นหรอืไม?่ 

23. การวางแผนวตัถดุบิ ธรุกจิของคณุเพิม่อำหำรประจ ำวันลงในเมนู (เชน่ "เมนูพเิศษของวันนี"้) โดยองิจำกสว่นผสมทีม่วีันหมดอำยทุีใ่กลเ้คยีงหรอืไม ่

24. 

การหลกีเลีย่งการตก

แตง่ทีเ่กนิจ าเป็น 

ธรุกจิของคณุฝึกอบรมพนักงำนไมใ่หต้ดัแตง่ผักและผลไมม้ำกเกนิไปในระหวำ่งกำรเตรยีมกำร และหำกเป็นไปได ้ใหท้ิง้ผวิหนังไว ้(เชน่ มันฝรั่ง) 
หรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุท ำกำรทดสอบปรมิำณวัตถดุบิทีเ่หมำะสมตอ่จำนเป็นประจ ำหรอืไม่? 

25. 

การหลกีเลีย่งการผลติ

มากเกนิไป 

ธรุกจิของคณุจะหลกีเลีย่งกำรผลติมำกเกนิไปโดยกำรตรวจสอบกำรคำดกำรณ์ของแขกทัง้ในดำ้นอำหำรตำมสัง่และบฟุเฟ่ต ์

เพือ่เตรยีมปรมิำณอำหำรใหเ้หมำะสมหรอืไม?่ 

26. การจดัการบฟุเฟ่ต ์ พนักงำนของคณุใชภ้ำชนะควบคมุอณุหภมูเิพือ่รักษำคณุภำพอำหำรหรอืไม?่ 

พนักงำนของคณุตรวจสอบปรมิำณอำหำรทีแ่สดงและเตมิเฉพำะเมือ่มคีวำมตอ้งกำรหรอืไม?่ 

พนักงำนของคณุใชภ้ำชนะใสอ่ำหำรทีม่ขีนำดเล็กกวำ่และเลอืกเตมิบฟุเฟ่ตใ์นปรมิำณทีน่อ้ยลง แตม่คีวำมถีม่ำกขึน้หรอืไม?่ 

พนักงำนของคณุงดเตมิบฟุเฟ่ตใ์นชว่งไตรมำสสดุทำ้ยของกำรใหบ้รกิำรหรอืไม?่ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 



27. การควบคมุสดัสว่นอาหาร
ในจาน 

ธรุกจิของคณุลดปรมิำณขนมปัง อำหำรเรยีกน ้ำยอ่ย และเครือ่งปรงุรสทีใ่หก้บัลกูคำ้หรอืไม?่ 

พนักงำนของคณุถำมแขกวำ่ตอ้งกำรเตมิอำหำรเรยีกน ้ำยอ่ย เครือ่งปรงุรส ฯลฯ แทนกำรเสริฟ์โดยอัตโนมตัหิรอืไม?่ 

เมนูมตีัวเลอืกขนำดสว่นตำ่ง ๆ ใหเ้หมำะกับควำมตอ้งกำรทีห่ลำกหลำย เชน่ S/M/L หรอืสว่นส ำหรับเด็กหรอืไม?่ 

28. 

บรกิารและการตก

แตง่จาน 

พนักงำนของคณุน ำเสนออำหำรอยำ่งสรำ้งสรรค ์เชน่ 
ใชส้ว่นทีก่นิไมไ่ดข้องผลไม/้ผักเป็นเครือ่งปรงุในกำรตกแตง่จำนและลดปรมิำณอำหำรทีเ่สริฟ์หรอืไม?่ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Napason Wetchapram
ในจาน



กำรสือ่สำรกบัลกูคำ้

29. การสรา้งความตระหนกั ธรุกจิของคณุสรำ้งควำมตระหนักของแขกเกีย่วกบันโยบำยควำมยั่งยนืและควำมพยำยำมในกำรลดขยะอำหำรหรอืไม่? 

ธรุกจิของคณุแสดงป้ำยบนบฟุเฟ่ต ์เมนู และโตะ๊เพือ่สง่เสรมิใหแ้ขกลดปรมิำณขยะหรอืไม?่ 

30. 
ทางเลอืกทีม่คีวามรบัผดิชอบ 

เมือ่จัดกำรกบัค ำสัง่ซือ้ พนักงำนตอ้งแน่ใจวำ่แขกทรำบขนำดชิน้สว่น สว่นผสมของอำหำรทีอ่ำจแพ ้วธิกีำรปรงุอำหำรทีต่อ้งกำรและเลอืกดำ้น 
เพือ่หลกีเลีย่งกำรสง่อำหำรกลบัไปทีห่อ้งครัวและเพือ่ลดกำรขดูขดีของจำน? 

ในบฟุเฟ่ต ์อำหำรทกุจำนมป้ีำยชือ่ หมวดหมู ่(มังสวริัต ิมังสวริัต ิปรำศจำกกลเูตน) 
และสว่นผสมในอำหำรเหลำ่นัน้หรอืไมเ่พือ่หลกีเลีย่งกำรทดลองมำกเกนิไป 

ในบฟุเฟ่ตแ์ละเมนูมขีอ้บง่ชีห้รอืไมว่ำ่จำนใดเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมำกทีส่ดุ (ดว้ยกำรปลอ่ยคำรบ์อนนอ้ยกวำ่ เชน่ จำกพชื?) 

31. รบัค าตชิม ธรุกจิของคณุใหแ้บบฟอรม์ค ำตชิมแกแ่ขกเพือ่ท ำควำมเขำ้ใจวำ่สำมำรถน ำอำหำรและ/หรอืสว่นผสมใดออกจำกเมนูไดห้รอืไม ่

กำรน ำกลับมำใชใ้หม ่

32. การอบรมพนกังาน ธรุกจิของคณุฝึกอบรมพนักงำนเกีย่วกบัวธิกีำรแปรรปูขยะอำหำรและสนับสนุนใหพ้วกเขำน ำเศษอำหำรจำกกำรเตรยีมและของเหลอืกลับมำใช ้

ใหมท่กุครัง้ทีท่ ำไดห้รอืไม?่ 

33. 

การน าเศษอาหารจากการเ

ตรยีมอาหารและของเหลอื

กลบัมาใชใ้หม ่

เมือ่ใดก็ตำมทีเ่ป็นไปได ้พนักงำนของคณุใชป้ระโยชนจ์ำกเศษอำหำรเหลอืทิง้และของเหลอืในกำรท ำอำหำรอืน่  ๆ หรอืไม ่เชน่ 

ใชก้ระดกูและเศษผักเพือ่ท ำน ้ำสต็อก หรอืใชข้ำ้วทีเ่หลอืท ำขำ้วตม้ เป็นตน้ หรอืไม?่ 

เมือ่ใดก็ตำมทีเ่ป็นไปได ้พนักงำนของคณุใชเ้ศษอำหำรเหลอืทิง้ในกำรเตรยีมผลติภัณฑอ์ืน่ ๆ ส ำหรับโรงงำน (เชน่ 

เปลอืกสม้/มะนำว/มะนำวส ำหรับท ำผงซกัฟอก) หรอืไม?่ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 



ขัน้ กำรทิง้ (DISPOSING) 

กำรแจกจำ่ยอำหำรสว่นเกนิ 

34. การบรจิาค
ธรุกจิของคณุแจกจำ่ยอำหำรสว่นเกนิใหก้ับพนักงำนและองคก์รตำมขอ้บังคับดำ้นสขุภำพและควำมปลอดภัยหรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุมสีว่นรว่มกบัองคก์รและสถำบันในทอ้งถิน่ทีอ่ำจตอ้งกำรอำหำรสว่นเกนิทีม่คีณุภำพ (เชน่ ทีพ่ักอำศัย) หรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุมพีันธมติรทีเ่ชือ่ถอืไดส้ ำหรับกำรบรจิำคอำหำรทีช่ว่ยแจกจำ่ยอำหำรสว่นเกนิทีม่คีณุภำพหรอืไม?่ 

35. แผนการแจกจา่ยอืน่  ๆ ธรุกจิของคณุมสีว่นรว่มในแผนกำรแจกจำ่ยอำหำร เชน่ แอปแบง่ปันอำหำร (เชน่ Too Good to Go) หรอืไม?่ 

กำรก ำจัดเศษอำหำรทีก่นิไมไ่ด ้

37. อาหารสตัว์ ธรุกจิของคณุรว่มมอืกบัพันธมติรในกำรบรจิำคอำหำรทีก่นิไมไ่ดใ้หก้บัฟำรม์ สวนสตัว ์ผูจ้ดัหำอำหำรสตัว ์ฯลฯ หรอืไม?่ 

38. การท าปุ๋ ยหมกั ธรุกจิของคณุมปีุ๋ ยหมักในไซตง์ำนและใชปุ้๋ ยหมักเป็นปุ๋ ยบนพืน้ดนิ สวน ฯลฯ หรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุน ำปุ๋ ยหมักไปทีฟ่ำรม์ในทอ้งถิน่หรอืไม่? 

ธรุกจิของคณุจดัรถปิคอัพรำยวัน/รำยสปัดำหก์บัเทศบำลเพือ่เก็บขยะอนิทรยีห์รอืไม?่ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 



. 

39. กำรยอ่ยแบบไมใ่ชอ้อกซเิจน หำกธรุกจิของคณุมศีักยภำพทำงกำรเงนิ ลงทนุในโรงยอ่ยอำหำรแบบไมใ่ชอ้อกซเิจน 

ซึง่เปลีย่นของเสยีจำกอำหำรใหเ้ป็นน ้ำทีป่ลอดภัยตอ่สิง่แวดลอ้มซึง่สำมำรถปลอ่ยลงสูร่ะบบบ ำบัดน ้ำเสยีของเทศบำล (ORCA) 

หรอืแมแ้ตพ่ลังงำนไดห้รอืไม?่ 

40. ความรว่มมอืในหารนํากลบั

มาใชใ้หม่
ธรุกจิของคณุสรำ้งพันธมติรหรอือยูใ่นกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีดำ้นกำรทอ่งเทีย่วทีร่ว่มมอืกบับรษัิทบคุคลทีส่ำมและอตุสำหกรรมทีน่ ำผลพลอยได ้

จำกอำหำรกลบัมำใชใ้หมห่รอืไม?่ 

กำรก ำจัดเศษอำหำรทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้

41. การกาํจดัเศษอาหารที�
หลกีเลี�ยงไมไ่ด้
อยา่งเหมาะสม

ธรุกจิของคณุปฏบิัตติำมมำตรฐำนและขอ้บังคับในกำรก ำจัดอำหำรในทอ้งถิน่ทัง้หมดหรอืไม่? ☐ 

☐ 

☐ 



นี่เป�นขั้นตอนแรกที่จำเป�นในการลดขยะ
อาหาร ลองดูที่หน�า 20 เพ�่อเร��มต�น

คุณทำงานกับ
ซัพพลายเออรไหม?

ดูเหมือนคุณมุ�งมั่น
ที่จะลดขยะอาหาร

อย�างเต็มที่แล�ว 
ทบทวนเกณฑ�ย�อย 1-5 

ข�างบนดูว�า
คุณทำอะไรได�มากข�้น

ธุรกิจของคุณเตร�ยม
อาหารเองไหม?

คุณคือผูใชเกณฑ
สวนใหญ 

กรุณาทบทวน
ทุกขั้นตอนของ

มาตรฐาน
อาหารขยะใหดี

กลยุทธ�บางอย�าง
อาจไม�ได�ใช� เช�น 

เคร�่องย�อยอาหาร 
ให�ร�ว�วเกณฑ�ทั้งหมด 

แต� พ�จารณาเกณฑ�ย�อย 
10, 11, 12, 20, 22, 34, 

35, 38 และ 39 
เป�นทางเลือก

คุณมีหองครัวแบบ
จร�งจังไหม?

ไมใช

ไม

ไม

ไม

ใช

ใช

ไมใช

ใชใช

ไมเพ�ยงแคชวยกระตุน
จิตสำนึกเกี่ยวกับเศษอาหาร 

แตยังใหความสำคัญ
กับการทำงานกับ

ซัพพลายเออรที่มุงมั่น 
(หมวด 6)

คุณยังสามารถเร��มต�น
บทสนทนาเกี่ยวกับมัน
และกระตุ�นความสนใจ
ได� ลองดูเกณฑ�ย�อย 5

ธุรกิจของคุณสามารถ
ขอใหซัพพลายเออร
มุงมั่นกับการลดขยะ
อาหารไดหร�อไม?

ประเด็นสำคัญของคุณในเร�่องนี้คือ

ตรวจสอบให�แน�ใจว�าซัพพลายเออร�
ของคุณมุ�งมั่นที่จะลดขยะอาหาร

หลีกเลี่ยงการจัดซื้อมากเกินไปโดย
คาดการณ�จำนวนลูกค�าและการ
บร�โภคอาหารของพวกเขา

จัดหาในท�องถิ�นและตามฤดูกาล
ให�มากที่สุด

การจัดเก็บอาหารอย�าง
มีความรับผิดชอบ

การสื่อสารความพยายามในการลด
ขยะอาหารให�กับลูกค�า

ทิ�งอาหารที่เหลือหร�อของเสียทั้งหมด
อย�างรับผิดชอบ (ควรใช�กลยุทธ�ย�อย 
34, 36 และ 37 ในหน�า 40-42)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ไม

คุณมีนโยบายความยั่งยืน ความมุงมั่นทั้งองคกร 
และการมีสวนรวมในการลดขยะหร�อไม?

แผนผังตนไมแกปญหาขยะอาหาร

ธุรกิจของคุณเสิรฟอาหารใหกับ
ลูกคาไหม? (รวมถึงระหวางทัวร)



 

มำตรฐำนกำรลดขยะพลำสตกิ 

ขัน้ จัดหำ (SOURCING) 

ควำมมุง่มั่นขององคก์ร 

1. กำรใหค้วำมรว่มมอืในองคก์ร ผูจ้ัดกำรและพนักงำนทีม่บีทบำททีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจัดกำรเศษอำหำรสำมำรถอธบิำยประโยชนด์ำ้นสิง่แวดลอ้มและเศรษฐกจิของกำรลดขยะอำ

หำรไดห้รอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุ (รวมถงึผูบ้รหิำรระดับสงู) มสีว่นรว่มและมุง่มั่นทีจ่ะใชก้ลยทุธก์ำรป้องกนัขยะพลำสตกิหรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุเป็นสว่นหนึง่ของกำรเคลือ่นไหวระดับโลก (เชน่ Global Tourism Plastics Initiative) หรอืไม?่ 

2. การพฒันานโยบายและ
การสื�อสาร

ธรุกจิของคณุมนีโยบำยดำ้นควำมยั่งยนืซึง่รวมถงึควำมมุง่มัน่ในกำรจดักำรอำหำรและของเสยีอยำ่งยั่งยนืในพันธกจิ 

ตลอดจนกลยทุธท์ั่วทัง้องคก์รหรอืไม?่ 

มกีำรสือ่สำรนโยบำยนีบ้นแพลตฟอรม์ออนไลนข์องธรุกจิและทั่วทัง้โรงงำนหรอืไม?่ 

3. 

การพฒันาผลติภณัฑ์
อยา่งย ั�งยนื

ธรุกจิของคณุ (ถำ้ม)ี ออกแบบผลติภัณฑแ์ละประสบกำรณ์ส ำหรับนักทอ่งเทีย่ว (เชน่ ทวัร ์ทัศนศกึษำ กจิกรรม) 

ทีป่ลอดขยะพลำสตกิตัง้แตเ่ริม่ตน้หรอืไม?่ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

4. 

การมสีว่นรว่มของซพัพลายเออร์
และความตระหนกั

ธรุกจิของคณุเลอืกทีจ่ะท ำงำนกบัซพัพลำยเออรท์ีมุ่ง่มั่นทีจ่ะลดขยะพลำสตกิในกำรด ำเนนิงำนและ/หรอืมสีว่นรว่มในควำมพยำยำมลดกำรปลอ่
ยมลพษิ/แผนกำรชดเชยคำรบ์อนหรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุสรำ้งควำมตระหนักใหก้บัซพัพลำยเออรเ์กีย่วกบัวธิกีำรลดหรอืขจัดบรรจภุัณฑพ์ลำสตกิทีไ่มจ่ ำเป็น 
(โดยเฉพำะบรรจภุัณฑส์องชัน้) หรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุแนะน ำแนวทำงปฏบัิตทิีด่ทีีส่ดุและทำงเลอืกพลำสตกิใหก้บัซพัพลำยเออรห์รอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุสรำ้งแรงจงูใจใหซ้พัพลำยเออรล์ดกำรใชพ้ลำสตกิ (เชน่ กำรสง่เสรมิและท ำกำรตลำด กอ่ตัง้พันธมติรและ/หรอืสญัญำระยะยำว 
ฯลฯ) หรอืไม?่ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 



ธรุกจิของคณุเจรจำกบัซพัพลำยเออรใ์นเรือ่งกำรสง่คนืบรรจภุัณฑส์ ำหรับกำรเตมิผลติภัณฑ ์(เชน่ ขวดผลติภัณฑท์ ำควำมสะอำด สบูเ่หลว 

แชมพ ูฯลฯ) หรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุเจรจำกบัซพัพลำยเออรเ์กีย่วกบัระบบกำรฝำกเงนิ/ระบบคนืสนิคำ้ส ำหรับบรรจภุัณฑเ์พือ่กำรจัดสง่หรอืไม ่(เชน่ 

ลังทีน่ ำกลับมำใชใ้หมไ่ด ้ขวด กลอ่งเย็น)? 

5. การมสีว่มรว่มของพนกังาน
และการฝึกอบรม

ธรุกจิของคณุสรำ้งควำมตระหนักรูข้องพนักงำนทกุคน (รวมถงึมัคคเุทศก ์หัวหนำ้ทัวร ์คนขบัรถ พนักงำนขำย ฯลฯ 

ทีม่กีำรสือ่สำรโดยตรงกบัลกูคำ้) เกีย่วกบัควำมส ำคญัของกำรจัดกำรขยะพลำสตกิหรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุมกีำรฝึกอบรมพนักงำนเกีย่วกบัแนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุในกำรยับยัง้เศษอำหำร รวมถงึกำรน ำเสนอ ถำม & ตอบ 

กำรเยีย่มชมไซตก์ำรท ำปุ๋ ยหมกัและ/หรอืกจิกรรมอำสำสมัคร เชน่ กำรบรจิำคอำหำรสว่นเกนิใหก้บัชมุชนหรอืไม?่ 

6. การมสีว่นรว่มกบัคูก่ารคา้ ธรุกจิของคณุมสีว่นรว่มกบัธรุกจิและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่  ๆ เชน่ โดยกำรจัดตัง้คณะท ำงำน 

เพือ่หำรอืและแบง่ปันควำมคดิรเิริม่ในกำรลดขยะอำหำรหรอืไม?่ 

7. กำรสือ่สำรกบัลกูคำ้ ธรุกจิของคณุสือ่สำรถงึควำมพยำยำมในกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยนืในกำรลดขยะพลำสตกิใหก้บัลกูคำ้และแขกผำ่นทำงเว็บไซต ์โซเชยีลมเีดยี 

ตลอดจนในสถำนที ่(ผำ่นป้ำย) เพือ่สรำ้งควำมตระหนักรูห้รอืไม?่ 

พนักงำนแถวหนำ้สำมำรถสือ่สำรกลยทุธก์ำรลดกำรใชพ้ลำสตกิของธรุกจิกบัลกูคำ้/แขก 
และชว่ยใหพ้วกเขำตัดสนิใจเลอืกทีย่ั่งยนืมำกขึน้ไดห้รอืไม?่ 

Avoiding All waste 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Napason Wetchapram
การฝึกอบรม

Napason Wetchapram
คู่ค้า



8. งดใชข้วดน ้ำพลำสตกิ ธรุกจิของคณุลด (หรอืควรก ำจัด) ขวดน ้ำพลำสตกิดว้ยกำรตดิตัง้สถำนเีตมิน ้ำหรอืน ้ำพทุั่วโรงงำนหรอืไม?่ 
โดยจดัใหม้แีกว้น ้ำแบบใชซ้ ้ำไดแ้ละ/หรอืแกว้น ้ำดืม่ตำมตูเ้ตมิน ้ำเหลำ่นี ้

ธรุกจิของคณุม ี(หรอืขำย) ขวดน ้ำแบบใชซ้ ำ้ไดใ้หก้บัพนักงำนและแขกหรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุสนับสนุนใหแ้ขกใชข้วดน ้ำแบบใชซ้ ้ำไดแ้ละจดุเตมิน ้ำโดยสรำ้งควำมตระหนักเกีย่วกบัปัญหำมลพษิพลำสตกิและรับประกนัวำ่น ้ำจ
ะปลอดภยัส ำหรับดืม่หรอืไม ่

ธรุกจิของคณุเสนอและแนะน ำน ้ำจำกจดุเตมิน ้ำ (หรอืน ้ำประปำเมือ่ดืม่ไดอ้ยำ่งปลอดภัย) ใหก้บัแขกเมือ่สัง่ขวดน ้ำพลำสตกิหรอืไม ่

ธรุกจิของคณุรบัประกนัสขุอนำมัยและสขุอนำมัยของสถำนเีตมิหรอืไม?่ 

พนักงำน (โดยเฉพำะมัคคเุทศก)์ เป็นแบบอยำ่งใหล้กูคำ้มแีละใชข้วดน ้ำแบบเตมิเองหรอืไม?่ 

ในกรณีเป็นโรงแรม ธรุกจิของคณุมขีวดแกว้แบบใชซ้ ้ำไดบ้รรจนุ ้ำดืม่ในแตล่ะหอ้งหรอืไม ่(และแนะน ำใหแ้ขกขอใหพ้นักงำนเตมิน ้ำเมือ่จ ำเป็น) 

9. หลกีเลี�ยงการใชอ้ปุกรณ์
อาบนํ �าแบบใชค้ร ั�งเดยีว
และแบบซอง

ธรุกจิของคณุใชเ้ครือ่งจำ่ยสบูเ่หลว แชมพ ูฯลฯ แทนอปุกรณ์อำบน ้ำแบบใชค้รัง้เดยีวหรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุใชเ้ครือ่งจำ่ยซอส (เชน่ ซอสมะเขอืเทศ มำยองเนส) แทนซองพลำสตกิหรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุจดัหำน ้ำตำล เกลอื และพรกิไทยในเครือ่งจำ่ย เชคเกอ้ร ์หรอืซองกระดำษแทนถงุพลำสตกิหรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุจดัหำแยม น ้ำผึง้ และเนยในเครือ่งจำ่ย ชำม หรอืขวด แทนขวดพลำสตกิหรอืไม ่แพ็คเกจแบบแบง่สว่น? 

จัดเตรยีมถงุชำแบบหลวม  ๆ หรอืแมแ้ตใ่บชำทีห่ลวม ลงในขวดโหลแทนกำรหอ่ดว้ยถงุชำแบบเดีย่ว 

10. หลกีเลี�ยงการหอ่ฟิลม์
พลาสตกิ

ธรุกจิของคณุหลกีเลีย่งและตรวจสอบกำรใชฟิ้ลม์พลำสตกิหอ่และฟอยลด์บีกุเป็นประจ ำเพือ่ใหค้รอบคลมุอำหำรทีเ่หลอืหรอืสว่นผสมและก ำ
หนดเป้ำหมำยกำรลดหรอืไม?่ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Napason Wetchapram
พลาสติก



11. หลกีเลีย่งกำรใชแ้ผน่พับ ธรุกจิของคณุเลอืกกำรสือ่สำรและแอพดจิทิัลแทนกำรใชแ้ผน่พับหรอืโบรชวัรเ์คลอืบหรอืไม?่ 

12. กำรลด PPE
แบบใชค้รัง้เดยีวของ
Covid-19

ธรุกจิของคณุมเีครือ่งจำ่ยเจลลำ้งมอืทั่วโรงงำนหรอืไม่? 

ธรุกจิของคณุสนับสนุนใหใ้ชเ้จลลำ้งมอืแทนถงุมอืพลำสตกิแบบใชค้รัง้เดยีวไหม (เชน่ ในบฟุเฟ่ต)์ หำกไมเ่ป็นไปตำมขอ้บังคับในทอ้งถิน่

ธรุกจิของคณุสนับสนุนใหแ้ขกและพนักงำนใชห้นำ้กำกแบบใชซ้ ้ำได ้(เชน่ ขำยหนำ้กำก "แบรนดเ์นม") หรอืไม?่ 

13. งดใชบ้รรจภุณัฑพ์ลาสตกิ ธรุกจิของคณุจดัล ำดับควำมส ำคัญในกำรซือ้สนิคำ้จ ำนวนมำกเพือ่ลดบรรจภุัณฑแ์ละขยะพลำสตกิหรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุมำจำกแหลง่ในทอ้งถิน่เพือ่ลดระยะทำงในกำรเดนิทำง บรรจภุัณฑแ์ละขยะพลำสตกิหรอืไม่? 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐

Napason Wetchapram
พลาสติก



ธรุกจิของคณุจดัล ำดับควำมส ำคัญในกำรซือ้ผลติภัณฑ ์(เชน่ ผักและผลไม)้ ทีม่ำโดยไมม่กีำรหอ่ดว้ยพลำสตกิทีไ่มจ่ ำเป็นหรอืไม่? 

14. Avoiding bin bags ธรุกจิของคณุหลกีเลีย่งถงุขยะในโรงงำนส ำหรับวัสดแุหง้ (ไมใ่ชอ่นิทรยี)์ หรอืไม?่ 

กำรจัดหำผลติภัณฑท์ีน่ ำกลับมำใชใ้หมไ่ด ้

15. 

กำรจัดหำผลติภัณฑท์ีใ่ชซ้ ำ้

ได ้

ธรุกจิของคณุใชภ้ำชนะ จำน ชำม และภำชนะทีใ่ชซ้ ้ำไดย้ำวนำนแทนทีจ่ะใชพ้ลำสตกิหรอืไม ่

คณุซือ้ผำ้ทีใ่ชซ้ ้ำไดซ้ ึง่ท ำจำกเสน้ใยธรรมชำตหิรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุซือ้ถงุซกัผำ้ทีใ่ชซ้ ้ำไดซ้ ึง่ท ำจำกผำ้ฝ้ำยหรอืผำ้ลนินิหรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุจดัล ำดับควำมส ำคัญในกำรจดัหำผลติภัณฑท์ีใ่ชซ้ ้ำไดป้ระเภทอืน่ ๆ 

มำกกวำ่ผลติภณัฑแ์บบใชค้รัง้เดยีวหรอืไมเ่มือ่จ ำเป็นและพรอ้มใชง้ำน 

กำรจัดหำผลติภัณฑแ์บบใชค้รัง้เดยีวทีเ่หมำะสม 

16. 

การทาํความเขา้ใจบรบิท
ทอ้งถิ�น

ธรุกจิของคณุเขำ้ใจหรอืไมว่ำ่วัสดใุดบำ้งทีบ่รกิำรรวบรวมขยะในทอ้งถิน่ยอมรับส ำหรับกำรท ำปุ๋ ยหมัก กำรน ำกลับมำใชใ้หม ่และกำรรไีซเคลิ? 

17. กำรจัดหำในทอ้งถิน่ ธรุกจิของคณุจดัหำผลติภัณฑท์ีท่ ำจำกวสัดใุนทอ้งถิน่เพือ่หลกีเลีย่งกำรซือ้พลำสตกิ (เชน่ ใบตองส ำหรับหอ่อำหำร) หรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุจดัหำผลติภัณฑท์ีส่ำมำรถกูค้นืและรไีซเคลิไดใ้นทอ้งถิน่หรอืไม ่(กลำ่วคอื 

เทศบำลมโีครงสรำ้งพืน้ฐำนในกำรรวบรวมและด ำเนนิกำร) หรอืไม?่ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Napason Wetchapram
ท้องถิ่น



18. 

กำรจัดหำผลติภัณฑแ์บบใชค้รัง้เ

ดยีวอยำ่งยั่งยนืและเหมำะสม 

ธรุกจิของคณุจดัล ำดับควำมส ำคัญในกำรจดัหำผลติภัณฑแ์บบใชค้รัง้เดยีวทีส่ำมำรถน ำกลับมำใชใ้หม ่ยอ่ยสลำยไดท้ำงชวีภำพ 

หรอืมปีรมิำณพลำสตกิรไีซเคลิสงูหรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุมแีหลง่ผลติถงุขยะทีย่ั่งยนืและเหมำะสมส ำหรบัขยะอนิทรยีห์รอืไม ่

(เชน่ ท ำจำกแป้งมันฝรั่ง ซึง่สำมำรถยอ่ยสลำยไดใ้นหลมุฝังกลบ) 

ธรุกจิของคณุมแีหลง่บรรจภุัณฑส์ ำหรับซือ้กลบับำ้นทีย่ั่งยนืและเหมำะสมหรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุมแีหลง่ผลติหลอดและเครือ่งกวนทีย่ั่งยนืและเหมำะสมหรอืไม ่(เชน่ ท ำจำกกระดำษ ไมไ้ผ ่หรอืทีค่ลำ้ยกนั)? 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 



ขัน้ กำรใช ้(USING) 

กำรวัดและตรวจสอบ 

19. กำรแยกขยะทัง้หมด
ธรุกจิของคณุมถีังขยะแยกส ำหรับขยะอนิทรยีแ์ละอนนิทรยี ์(พลำสตกิ แกว้ กระดำษ ฯลฯ) 
ทั่วทัง้โรงงำนทีม่กีำรตดิฉลำกและแยกควำมแตกตำ่งอยำ่งเหมำะสมหรอืไม ่(เชน่ ผำ่นส)ี หรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุสนับสนุนใหพ้นักงำนและแขกแยกขยะตำมนัน้หรอืไม?่ 

20. การแยกขยะพลาสตกิ ธรุกจิของคณุแยกขยะพลำสตกิเป็นขยะรไีซเคลิและรไีซเคลิไมไ่ดห้รอืไม่? 

21. การประเมนิ
การดาํเนนิงาน

ธรุกจิของคณุท ำแผนทีแ่ละวดัปรมิำณขยะพลำสตกิทีเ่กดิขึน้ในกำรด ำเนนิงำนแตล่ะประเภท (ในส ำนักงำน ทัวร ์ในกจิกรรม 

ในกำรจดักำรอำหำร ฯลฯ หรอืไม)่ เพือ่ท ำควำมเขำ้ใจวำ่ขยะมำจำกไหนและตอ้งมกีลยทุธใ์นกำรป้องกนัอยำ่งไร ? 

ธรุกจิของคณุวดัปรมิำณพลำสตกิทีซ่ ือ้และตน้ทนุของพลำสตกิเหลำ่นี ้(ตำมแผนกและ/หรอืกำรด ำเนนิงำน) หรอืไม?่ 

22. การประเมนิ 
หว่งโซอ่ปุทาน

หำกเป็นไปได ้ธรุกจิของคณุท ำแผนทีห่ว่งโซอ่ปุทำน (กำรขนสง่ ทีพั่ก อำหำรและเครือ่งดืม่ ผูใ้หบ้รกิำรกจิกรรม ฯลฯ) 

เพือ่ท ำควำมเขำ้ใจวำ่พลำสตกิมำจำกไหน และซพัพลำยเออรร์ำยใดมแีนวโนม้ทีจ่ะผลติและใชร้ำยกำรพลำสตกิมำกทีส่ดุหรอืไม ่

ธรุกจิของคณุรวบรวมขอ้มลู (ถำ้ม)ี จำกซพัพลำยเออรเ์กีย่วกบัประสทิธภิำพในปัจจบัุนของพวกเขำในกำรลดขยะพลำสตกิหรอืไม?่ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

23. กำรประเมนิพืน้ฐำน หลังจำกประเมนิกำรใชพ้ลำสตกิในกำรด ำเนนิงำนและหว่งโซอ่ปุทำน ธรุกจิของคณุรวบรวม (เชน่ ในสเปรดชตีกำรตดิตำม) 

ปรมิำณและตน้ทนุทีส่อดคลอ้งกนัของขยะพลำสตกิแตล่ะประเภทเป็นรำยเดอืนหรอืรำยปีหรอืไม่? ☐ 

23. กำรประเมนิพืน้ฐำน หลงัจำกประเมนิกำรใชพ้ลำสตกิในกำรด ำเนนิงำนและหว่งโซอ่ปุทำน ธรุกจิของคณุรวบรวม (เชน่ ในสเปรดชตีกำรตดิตำม) 

ปรมิำณและตน้ทนุทีส่อดคลอ้งกนัของขยะพลำสตกิแตล่ะประเภทเป็นรำยเดอืนหรอืรำยปีหรอืไม่? ☐ 

Napason Wetchapram
อุปทาน

Napason Wetchapram
ดำเนินงาน



 

24. 

กำรตัง้เป้ำหมำยและกำรเฝ้ำ

ตดิตำม 

หลังจำกไดข้อ้มลูพืน้ฐำนแลว้ ธรุกจิของคณุตัง้เป้ำหมำยในกำรลดขยะพลำสตกิหรอืไม่? 

ธรุกจิของคณุตรวจสอบผลลัพธท์กุสปัดำหห์รอืทกุสองสปัดำหผ์ำ่นกำรตรวจสอบขยะพลำสตกิหรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุปรับปรงุและปรับกลยทุธแ์ละกำรฝึกอบรมพนักงำนโดยขึน้อยูก่บัควำมส ำเร็จและควำมลม้เหลวของควำมพยำยำมในปัจจบัุนทีม่ตี่

อกำรลดขยะพลำสตกิหรอืไม?่ 

Reusing Plastic Products 

25. 

กำรน ำผลติภัณฑพ์ลำสติ

กกลับมำใชใ้หม ่

พนักงำนของคณุน ำผลติภัณฑพ์ลำสตกิกลับมำใชใ้หมท่กุครัง้ทีท่ ำได ้(เชน่ กำรน ำภำชนะพลำสตกิมำใชซ้ ำ้เพือ่เก็บสิง่ของอืน่ ๆ) หรอืไม?่ 

ธรุกจิของคณุคนืภำชนะพลำสตกิใหก้บัซพัพลำยเออรเ์พือ่เตมิหรอืไม?่ 

ขัน้ กำรก ำจดั (DISPOSING) 

กำรก ำจัดขยะพลำสตกิ 

26. ความรว่มมอืเพื�อ
การรไีซเคลิ

ธรุกจิของคณุสรำ้งพันธมติรหรอือยูใ่นกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีดำ้นกำรทอ่งเทีย่วทีร่ว่มมอืกบับรษัิทบคุคลทีส่ำมและอตุสำหกรรมทีย่อ่ยหรอื

น ำผลติภัณฑพ์ลอยไดก้ลับมำใชใ้หมห่รอืไม?่ 

27. ควำมรว่มมอืเพือ่กำรฟ้ืนฟู

พลังงำน
ธรุกจิของคณุรว่มมอืกบัองคก์รกูค้นืพลังงำนทีใ่ชข้ยะพลำสตกิเป็นวัตถดุบิและ/หรอืแหลง่พลังงำนในกระบวนกำรทำงอตุสำหกรรมหรอืไม?่ 

28. 

กำรก ำจัดทีเ่หมำะสมในหลมุฝัง

กลบ 

ธรุกจิของคณุก ำจัดวสัดพุลำสตกิทีไ่มส่ำมำรถรไีซเคลิไดใ้นหลมุฝังกลบทีเ่ป็นไปตำมมำตรฐำนและขอ้บังคับกำรก ำจดัทิง้ในทอ้งถิน่ทัง้หมดหรื

อไม?่ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐

☐ 

☐

☐

Napason Wetchapram
รีไซเคิล



นี่เป�นขั้นตอนแรกที่จำเป�น
ในการลดขยะอาหาร ลองดูที่

หน�า 50-53 เพ�่อเร��มต�น

ดูคำแนะนำเพ��มเติิมใน
หน�า 60-61

ดูหน�า 53-54 สำหรับ
กลยุทธ�ที่จะลดการใช� 

ขวดน้ำพลาสติก
แบบครั้งเดียวทิ�ง

ไปตอกันเลย

สิ�งนี้สำคัญมาก แตยังตองทบทวนเร�่องการหลีกเลี่ยงของเสียทั้งหมด 
(หนา 52), การจัดหาผลิตภัณฑที่ใชซ้ำได (หนา 58) และ การจัดหา

ผลิตภัณฑแบบใชครั้งเดียวที่เหมาะสม (หนา 60)

คุณวัดปร�มาณขยะพลาสติก ตั้งเปาหมายลดจำนวน
และติดตามผลอยางจร�งจังไหม?

หากคุณนำภาชนะกลับมาใช�
ใหม�ไม�ได� (เนื่องจากประเภท 

หร�อสถานที่จัดกิจกรรม) 
ดูหน�า 60 สำหรับว�ธีการ

เหมาะสมที่สุด และวัสดุแบบ
ใช�ครั้งเดียวอย�างยั่งยืน

เช็คใหแนใจวาในหองน้ำมีเคร�่องกดสบูแทน 
สบูกอนที่หอเปนชิ�น

ไมใช

ไม

ไม

ไม

ใช ไม

ไม

ใช

ใช

ใชใช

การทำความเข�าใจบร�บทท�องถิ�นช�วยให�
ตัดสินใจเร�่องการจัดหาอย�างมีข�อมูล

มากข�้น ลองติดต�อบร�ษัทจัดการของเสีย
ในพ�้นที่เพ�่อรับข�อมูลนี้

การลดบรรจ�ภัณฑ�พลาสติกช�วยประหยัด
ค�าใช�จ�ายในระยะยาวสำหรับธุรกิจของคุณ
และ ซัพพลายเออร� สร�างความตระหนัก

และ หาร�อเกี่ยวกับว�ธีการลดปร�มาณขยะ
ระหว�างการจัดหาและการขนส�ง. ดูหน�า 

50-51 และ 68 สำหรับคำแนะนำเพ��มเติม

ตรวจสอบหน�า 65-67 สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับว�ธี
การวัดและตรวจสอบขยะพลาสติก

ไมใช

ดูเหมือนว�าธุรกิจของคุณจะมุ�งมั่นในการลดขยะ
พลาสติกอย�างมาก

ลองดูหน�า 70 อีกครั้ง

ไมใช

คุณรูจักแหลงที่สามารถ
ร�ไซเคิลหร�อหมักขยะในเขต

เทศบาลของคุณไดหร�อไม?

ธุรกิจของคุณเสิรฟอาหารใหกับ
ลูกคาไหม? (รวมถึงระหวางทัวร)

คุณใช จาน ชอนสอม แกวน้ำ 
แบบใชซ้ำได ไหม?

คุณรวมมือเฉพาะกับ
ซัพพลายเออรที่มีความมุงมั่น

ที่จะลดขยะพลาสติก?

คุณมีนโยบายความยั่งยืน ความมุงมั่นทั้งองคกร
และการมีสวนรวมในการลดขยะพลาสติกไหม?

แผนผังตนไมแกปญหาขยะพลาสติก

คุณเตร�ยมจ�ดเติมน้ำใหทั้งลูกคา
และพนักงานหร�อไม?

ธุรกิจของคุณใชเคร�่องจาย สำหรับ
ซอส เกลือ น้ำผึ้ง ฯลฯ แทนซองไหม?

ใช ไม

คุณรูว�ธีกำจัดวัสดุพลาสติกอยางรับผิดชอบหร�อไม?
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