
 6. หมุนเวียน เมื่อทานซื้ออาหารใหมเขามา ใหนํา
อาหารเกาในตูเย็นไวดานหนา และใสอาหารใหมไว ดานหลัง 
การทําเชนน้ีจะทําใหอาหารเกาไมเนาเสีย เน่ืองจากจะถูก
หยิบใชกอน  
 7. เสริฟอาหารในปริมาณนอย ตักอาหารในปริมาณ
นอยและหากไมเพียงพอสามารถเดินกลับมาตักใหมได เมื่อ
รับประทานหมดแลว  

 8. ซื้อในสิ่งที่ทานตองการ ซื้อผักและผลไมในปรมิาณ 
ที่ทานตองการ แทนที่จะเปนแพ็คใหญ ๆ เกินตองการ เลือก 
เน้ือและชีสจากที่แบงขาย ซึ่งทานสามารถกําหนดปริมาณที่
ตองการ   
 9. แชแข็ง หากทานรับประทานขนมปงแตเพียง 
เล็กนอยให นําสวนที่ไม ไดรับประทานไปแชแข็ง และนํา
ออกมากอนรับประทาน 1 – 2 ช่ัวโมง หรืออาจแบงอาหารที่
ทานปรุงสําเร็จแลวเปนถุงเล็ก ขนาดเพียงพอตอ 1 มื้อ นําไป
แชแข็ง และนํากลับมารับประทานในบางมื้อที่ทานตองการ
หรือ เหน่ือยเกินกวาจะปรุงอาหาร 
 10. นําเศษอาหารไปไวในสวน บางครั้งทานอาจไม
สามารถหลีกเลี่ยงการมีเศษอาหารได ทําไมทานไมนําไปไวใน
ถัง ที่รวบรวมเปลือกผักและผลไม ซึ่งทานอาจจะใสเศษเน้ือ
และปลาหมักรวมกับจุลินทรีย ในระยะเวลา 2 – 3 เดือน 
เศษอาหารเหลาน้ันจะกลายเปนปุยหมัก และปุยหมักเหลาน้ี
สามารถ นํามาใชปลูกตนไมในสวนของทานไดอีก 

 

 
 

 

ผลกระทบจากขยะอาหาร 
 แมปริมาณตอคนจะไมมาก แตถาทุกคนพากันทิ้ง 
ไมมีการคัดแยก ไมมีการจัดการที่ดีเพียงพอ ขยะอาหารที่
เปนของธรรมดาๆ ก็กอใหเกิดผลกระทบลูกโซอยางใหญ
ลวงไดไมยาก ไมวาจะเปน 
 1. โรคภัยที่เกิดจากการกําจัดขยะที่ไมถูกวิธี เชน 
โรคทองรวง ปวดทอง ปวดศีรษะ ภูมิแพ โรคเกี่ยวกับ
ทางเดินอาหารอื่นๆ ที่เกิดจากสิ่งสกปรกและแบคทเีรยีจาก
การหมักหมมของขยะ เพียงแคกาซที่เกิดจากการหมักตัว
ของขยะมูลฝอยก็สงผลใหเกิดอาการเวียนหัวอาเจียนได
แลว 
 2. การขยายตัวของพาหะนําโรคเชนหนู และ
แมลงวัน จากกองขยะอาหารที่ไมไดถูกกําจัด 
 3. ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เพิ่มข้ึนตามปริมาณ
ของการยอยสลายขยะ 
 4. ปริมาณขยะโดยรวมที่เพิ่มมากข้ึน เน่ืองจาก
ขยะปกติบางประเภทเมื่อมีการปนเปอนขยะอาหารใน
ปริมาณมาก ก็ยากที่จะนํามารีไซเคิลใหมได จําเปนตองเขา
กระบวนการกําจัด 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
การจัดการขยะอาหาร 
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ขยะอาหาร คือ   

 ขยะอาหารเกิดจากอาหารที่เหลือจากการบริโภคทั้ง 
ในครัวเรือน อาหารที่เหลือจากการจําหนายในรานคาปลีก 
อาหารบุฟเฟตและอาหารที่ใชเพื่อปรุงแตงจานในรานอาหาร
หรื อ โ ร งแรม  ขยะที่ ส ร า ง ข้ึน ในภาคการ เกษตรแล ะ
อุตสาหกรรม จากกระบวนการผลิตที่มีวัตถุดิบเหลือใช และ
การจัดเก็บวัตถุดิบที่ไมดีทําใหเกิดการเนาเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีลดปริมาณขยะ 

 1. วางแผนการซื้ออาหารไมซื้อมากเกินความจําเปน 
 2. การปรุงอาหาร ควรทําในปริมาณที่สามารถทาน
ไดหมด ไมเหลือทิ้ง หรือสรางสรรคเมนูที่สามารถนําอาหารที่
เหลือ และใกลเสียมาบริโภคใหหมด 
 3. อาหารที่ซื้อมาเกินความตองการ เชน ผัก ผลไม 
เน้ือสัตว ควรหาวิธีเก็บรักษาไวไดนาน เพื่อลดการเนาเสีย 
 4. แยกขยะอาหารออกจากขยะอื่น แลวนําไปทําปุย
ใหกับตนไม 
 5. อาหารแหง และอาหารกระปองที่ฉลากอาหาร
ระบุวัน “ควรบริโภคกอน” (Best Before หรือ BB/BBE) 
เปนอาหารที่ยังสามารถบริโภคได เน่ืองจากความเขาใจผิดวา
เปนอาหารเสีย แตจริง ๆ แลวเปนวันที่แสดงวาผลิตภัณฑน้ันมี
สภาพสด และคุณภาพดีเย่ียมกอนวันที่ระบุไว ทําใหหลายคน
ทิ้งอาหารที่สามารถบริโภคไดกอนที่มันจะเสียจริง 

วิธีการลดขยะอาหาร 

  -  ปองกัน การเกิดขยะอาหาร ทั้งวางแผนกอนซื้อ 
เขียนรายการที่จําเปน อยาซื้อตอนหิว ไมซื้อ เพราะการลด
ราคา ขอเสนอ 1 ฟรี 1 โดยเฉพาะกับผลไม ผัก และสลัด 
พยายามหาวิธีเก็บรักษาไวใหไดนาน โดยเฉพาะเน้ือสัตว
ประเภทตาง ๆ   
 -  แบงปน ปจจุบันมีองคกรไมแสวงหากําไร 
เปดรับบริจาคอาหารสวนเกินมากมาย เชน องคกร SOS 
หรือมูลนิธิกระจกเงา ที่เริ่มโครงการ Food for friends  
รับบริจาคขาวสาร นํ้าด่ืม อาหารกระปอง อาหารแหง ชา 
กาแฟ บะหมี่กึงสําเร็จรูป ของใชที่จําเปน และยารักษาโรค   
 -  แยกขยะ เริ่มตนแยกขยะ และชักชวนใหคน 
ใกลเคียงแยกขยะ เพราะขยะอาหารบางประเภท สามารถ 
นํากลับไปใชใหมได เชน นําไปเปนอาหารสัตว ปุยหมัก 
กาซชีวภาพ ซึ่ งจะชวยใหปริมาณขยะอินทรียลดลง        
เปนการชวยลดมลพิษสิ่งแวดลอมในอีกที 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วิธีการท่ีจะลดอาหารท้ิงเสีย 

 หลายคนมีความคิดวาอาหารทิ้งเสียจมลงสูดินและ
ฝงกลบไมมีปญหา แตความจริงเปนความคิด ที่ผิด อาหาร
เปนทรัพยากรในการผลิตอาหารตองการแสงแดด อากาศ 
การฝงกลบอาหารเปนการสูญเสีย อาหาร ที่เนาเสียจะผลิต
แกสมีเทนออกสู ช้ันบรรยากาศซึ่งทําใหโลกรอน มีการ
คาดการณวาพวกเราทุกคนทิ้งอาหารที่เราซื้อมาถึงปริมาณ 
1 ใน 3 ในแตละสัปดาห ถึงแมวาจะเปนการทิ้งอาหารสดที่
เราไมสามารถรับประทานไดหมดใน แตละสัปดาหก็เปน
การสรางเศษอาหารจํานวนมาก มี 10 วิธีการที่ควรปฏิบัติ
เพื่อลดอาหารทิ้งและเศษอาหาร คือ 
 1. จดรายการ วางแผนรายการอาหารที่จะปรุงใน
แตละสัปดาห จดรายการสินคาหรือเครื่องปรุงอาหารที่ 
ตองการกอนซื้อ                                                 
 2. เขมงวดกับรายการที่ตองการซื้อ นํารายการที่
ตองการติดตัวไปในขณะที่ซื้อสินคาที่หางสรรพสินคา หรือ
ตลาด อยาซื้อ สินคาโดยการชักชวนและไมซื้อในขณะที่หิว 
เพราะถาเปนเชนน้ันทานจะกลับบานพรอมปริมาณ อาหาร
เกินความตองการ                                                   
 3. ดูแลตูเย็น ดูแลยางที่ซีลที่ขอบตูเย็นใหอยูใน
สภาพดีและเช็คอุณหภูมิในตูเย็นให เหมาะสม อาหาร 
ตองการการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 1 – 5 องศาเซลเซียส 
เพื่อคงความสดและอายุการเก็บรักษาที่ ยาวนาน            
 4. อยาทิ้งขวางอาหาร ผลไมที่เริ่มน่ิมสามารถ
นําไปทําสมูทต้ี หรือพายผลไม ผักที่เริ่มเหี่ยวสามารถนําไป
ทําซุปได  
 5. นําอาหารที่เหลือมารับประทานอีก แทนที่ทาน
จะนําอาหารเหลือเทลงในถังขยะ ทําไมทานไมใชอาหารที่
เหลือน้ีมาเปน สวนประกอบของอาหารมื้อวันพรุงน้ี  




