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“Eco Restaurant”
แนวทางการดาเนินธุรกิจอย่างนักคิด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
“ECO RESTAURANT” AN APPROACH TO WISE AND ENVIRONMENTFRIENDLY BUSINESS OPERATION
นพรัตน์ บุญเพียรผล1*
Nopparat Boonpienpon

บทคัดย่อ
บทความวิชาการ เรื่อง “Eco Restaurant” แนวทางการดาเนินธุรกิจอย่างนักคิด และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ขยะอาหารโลกกับการจัดการอาหาร
ในธุรกิจร้านอาหารภายใต้เศรษฐกิจสีเขียวและเสนอแนวทางการจัดการแบบ “Eco Restaurant”
อั น ประกอบด้ ว ย E – Environmental Friendly, C – Composting, O – Organic และแนวทาง
การดาเนิ น ธุร กิจ ร้ านอาหารที่เป็ น มิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม ภายใต้การจัดการร้านอาหารตามรูปแบบ
เศรษฐกิจ สี เขี ย วซึ่ งปั จ จุ บั น จึ งเป็ นสิ่ งที่จ าเป็ น เพราะธุร กิจร้ านอาหารนอกจากจะเป็น การสร้า ง
ความสามารถในการได้มาซึ่งรายได้และผลประกอบการทางธุรกิจแล้ ว ยังถือเป็นการสร้างงานแก่คน
ในชุมชนอีกทางหนึ่ง อีกทั้งเป็นการช่วยลดสภาวการณ์ความขาดแคลนซึ่งอาหารโลกอีกทางหนึ่ง ดัง
ความส าคัญของแนวคิดเศรษฐกิจ สีเขียวที่ว่า องค์ประกอบทั้งสามด้านที่สาคัญ อันประกอบด้ว ย
เศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่ต้อ งทาควบคู่ กัน และสร้ างความยั่งยื นให้ กับธุ รกิ จ
ร้านอาหารในท้ายที่สุด
คาสาคัญ: เศษอาหารเหลือทิ้ง การจัดการธุรกิจร้านอาหาร เศรษฐกิจสีเขียว
ABSTRACT
The article “Eco Restaurant: An approach to Wise and Environment-Friendly
Business Operation” aims to study the situation of world’s food waste and food
management in restaurant business based on the concept of green economy. The
article includes some recommendations following the “Eco Restaurant” approach
consisting of E– Environmental Friendly, C– Composting, O – Organic and the restaurant
business operation approach which is environment- friendly. The operation has been
done following the restaurant management based on the concept of green economy
which is necessary these days for the restaurant business. That is, apart from the
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potential to gain business income and profits, this approach is considered a way to
make jobs for people in the communities. Moreover, it is a way to decrease world’s
food shortage according to the three essentials of the concept of green economy:
economy, society, and environment. These should work along one another in order to
yield the sustainability at last.
Keywords: Food waste, Restaurant Management, Green Economy
บทนา
สถานการณ์ขยะอาหารโลกกับการจัดการอาหารในธุรกิจร้านอาหาร
จากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงไปของโลก ประชากรโลกและการบริโภคอาหารโลก
ทาให้ มนุ ษย์ เกิดความตระหนั กถึงความส าคัญในเรื่องของอาหารโลกกันอย่างกว้างขวาง ดังจาก
รายงานการประชุ ม ขององค์ ก ารสหประชาชาติ (United Nations Environment ProgrammeUNEP) ที่ว่าด้วยเรื่องของอาหารโลกและสภาวะความขาดแคลน รวมถึงลักษณะการบริโภคอาหาร
ของประชากรโลกในปั จ จุ บั น ที่ เ ป็ น ไปในลั ก ษณะของการท าลายและการลดปริ ม าณการผลิ ต
อย่ างมากมาย นอกจากนี้องค์การสหประชาชาติยังได้มีการวางกรอบแนวคิด รวมถึงทิศทางของ
อาหารโลกและแนวทางในการจัดการอาหารโลก ซึ่ งกาลังเป็นประเด็นที่สาคัญของมวลมนุษย์ชาติ
เนื่องจากอาหารคือหนึ่งในปัจจัยที่มนุษย์มีความจาเป็นต้องบริโภคแต่ละวัน โดยภายใต้การดาเนินงาน
ขององค์การสหประชาชาติได้มีการจัดทารายงานของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP,
2009) มีการสารวจและสรุปข้อมูลที่น่ าสนใจในปี 2552 ที่ผ่านมาว่า อาหารถูกผลิ ตเพื่อมนุษย์ได้
นาไปใช้ในการบริโภคนั้น มีจานวนถึง 1.3 พันล้านตัน โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติยัง
ได้กล่าวต่อไปอีกว่า ในประเทศกลุ่มร่ารวยอย่างยุโรปและอเมริกาเหนือมีปริมาณสูงถึง 900 กิโลกรัม
ต่อคนต่อปี นั้นมีปริมาณการทิ้งขยะสูงถึงคนละ 95-115 กิโลกรัมต่อปี ในขณะที่ประเทศยากจนและ
กาลังพัฒนามีจานวนการบริโภคน้อยกว่าเพียงคนละ 460 กิโลกรัมต่อปี และมีปริมาณการทิ้งขยะ
เพียง 6-11 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่ายิ่งประเทศที่มีความเจริญและร่ารวยกลับมี
พฤติกรรมของการบริโภคและทิ้งอาหารเป็นจานวนมากกว่าประเทศที่ยากจนหรือกาลังพัฒนา
ดังนั้น สิ่งสาคัญที่มีความจาเป็น คือ การจัดการกับความสูญเสียของอาหารหรือขยะที่เกิด
จากการทิ้ ง ของประเทศร่ ารวยที่ มี ก ารบริ โ ภคอย่ า งฟุ่ ม เฟื อ ยนั้ น ทั้ ง นี้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
Michael Manna (2009) ผู้ อ านวยการของบริ ษั ท Organic Recycling Solutions ที่ ว่ า 40-50%
ของการทิ้งอาหารนั้นมาจากกลุ่มประเทศตะวันตก และยังเสริมว่าอุตสาหกรรมที่มีพฤติกรรมของการ
ทิ้ ง อาหารที่ เ ห็ น ได้ ชั ด คื อ ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลและร้ า นอาหาร เป็ น ต้ น ซึ่ ง ความสอดคล้ อ งและ
มีผู้สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวอีกท่านหนึ่งคือ ชลธี สีหะอาไพ (2554) ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ
ในอุตสาหกรรมระดับโลก โดยเป็นเชฟประจาโรงแรม Marriott Marquis และ The Ritz Carlton,
New York ได้กล่าวในงานอาหารฉลากเขียวและนวัตกรรมวัสดุในธุรกิจอาหารรักษ์โลก ซึ่งจัดโดย
ศูนย์ส ร้างสรรค์งานออกแบบว่า อุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารในร้านอาหารเป็น
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ตัว กลางหลั กของ การปล่ อยของเสี ยและการทิ้งอาหาร ซึ่งธุรกิ จร้านอาหารถือเป็นธุรกิจหรูห รา
ที่บุ คคลในสั งคมนิ ย มใช้บ ริ ก าร และเป็นสถานที่ ที่ก่อให้ เกิด ความสู ญเสี ย การทิ้ ง การสิ้ นเปลื อ ง
ทางอาหารอย่างเห็นได้ชัดเจน ดังตัวอย่างของการจัดการอาหารบุฟเฟ่ต์ในร้านอาหาร ซึ่งอาหารที่ถูก
ปรุ ง สุ ก แล้ ว นั้ น ส่ ว นใหญ่ที่ ไม่ ส ามารถน ากลั บ มาใช้ใ หม่ ได้ จ าเป็นต้ องทิ้ง หรือ แม้ว่ าจะสามารถ
นากลับมาให้พนักงานรับประทานแล้วก็ตาม หากยังเหลืออีกก็มีความจาเป็นต้องทิ้ง เนื่องจากนโยบาย
ของร้ านอาหารโดยมากจะไม่อนุ ญาตให้ พนักงานนาอาหารเหลื อจากร้านกลั บไปรับประทานต่ อ
ที่บ้านได้
นอกจากนี้ ด้วยลักษณะเฉพาะของอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่ปรุงสุกแล้ว มักจะ
มีช่วงอายุ ที่สั้นและเน่าเสีย ไม่สามารถเก็บไว้ได้ในระยะนานจึงเป็นอีกเหตุผลของการสูญเสียและ
สิ้นเปลืองซึ่งทรัพยากรด้านอาหาร ดังนั้น การหันมาให้ความสาคัญในการจัดการร้านอาหารโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการด้านอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นโดยปัจจุบันผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร อีกทั้งนักวิชาการหลายท่านได้มีความพยายามนาแนวคิด การอนุรักษ์ รวมถึงการสร้าง
ความยั่ งยื น ทางการจั ดการอย่ างมากมาย ทั้งนี้ก็เพื่อการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากวัตถุดิบที่เน่าเสี ย
ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่สาคัญของร้านอาหารและเป็นการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ กล่าวคือเพื่อให้เกิด
ความตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ของธุรกิจร้านอาหารและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตามจากแนวคิดของการสร้างความยั่งยืนควบคู่กับการสร้างรายได้ขององค์กร
อย่ า งธุ ร กิ จ ร้ านอาหารซึ่ง ดูเ หมื อนเป็น เรื่ องที่ส าคัญ และมี ความซับซ้ อนในการจั ดการ เนื่ องจาก
ลักษณะเฉพาะหลายประการของธุรกิจซึ่งเป็นงานบริการแขนงหนึ่งที่ผู้ประกอบการหรือพนักงาน
ผู้ให้บริการมีความจาเป็นต้องดาเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
ในขณะที่การอนุรักษ์ในบางเรื่องคือการลดการเร่งรีบ ดังเช่นการเพิ่มอุณหภูมิอาหารผ่านอุปกรณ์
สร้างความร้อนที่ทาลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีความเข้าใจและมีความทุ่มเท
ที่จะพัฒนาร้านอาหารของตนให้เป็นร้านอาหารที่คานึงถึงแนวทางอนุรักษ์อย่างจริงจัง
ดังนั้น จากประเด็นของความน่าสนใจในข้างต้นทั้งในเรื่องความสาคัญของขยะอาหาร
ที่มีผลกระทบต่อมนุษยชาติ รวมถึงความสาคัญของธุรกิจอาหารในประเทศไทยที่มีอยู่อย่างมากมาย
อีกทั้งจากสภาพการณ์ของอาหารโลกในปัจจุบันนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของความต้องการของ
ประชากรที่มีต่ออาหารโลก และสภาวการณ์ความขาดแคลนอาหารในบางพื้นที่ของโลก ล้วนเป็น
ปัจจัยที่สาคัญที่จาเป็นต้องตระหนักในความสาคัญ และค้นหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อการสร้าง
ความยั่งยืนด้านอาหารต่อไป โดยหนึ่งในแนวทางที่น่าสนใจและกาลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือ
แนวคิดของการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวทางด้านอาหาร
เศรษฐกิจสี เขีย วทางด้านอาหารนั้น เป็นแนวคิดของการนาเศรษฐกิจมุ่งไปสู่ความเป็น
มนุษย์ที่ดีขึ้น เกิดความเท่าเทียมกันทางสังคมมากขึ้น และการลดลงอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยง
ทางธรรมชาติและการขาดแคลนทรัพยากร โดยองค์การสหประชาชาติจากงานประชุมการเตรียม
ความพร้ อ มระดั บ มหาภาคส าหรั บ เอเชี ย และแปซิ ฟิ ก ว่ า ด้ ว ย Rio+20 (UNEP, 2012) ดั ง นั้ น
หากผู้ประกอบการหรือผู้ที่อยู่ในธุรกิจร้านอาหารสามารถสร้างระบบการจัดการงานด้านอาหารภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว ย่อมที่จะก่อให้เกิดความสมดุลทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและการสร้าง
ความยั่งยืนแก่ธุรกิจชุมชนต่อไป
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แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและการจัดการอาหารในร้านอาหารเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสีเขียว
ด้วยความพยายามของมนุษย์ในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับ
การได้มาซึ่งผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราปฏิเสธไม่ได้ว่า อาหารจัดเป็น
หนึ่งในปัจจัยสี่ที่สาคัญของมนุษย์ และอาหารยังมีความสาคัญที่จะส่งเสริมการสร้างรายได้ในด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งกับองค์กรภาคธุรกิจ ดังเช่นตัวอย่างของความมีชื่อเสียงของอาหาร
ไทยในปัจจุบันสามารถสร้างรายได้จานวนมากแก่ธุรกิจร้านอาหาร อย่างไรก็ตาม จากสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ทาให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนัก
ในความสาคัญและการสูญเสียซึ่งเศษอาหารเหลือทิ้งที่มีในธุรกิจร้านอาหารและการพยายามสร้าง
ความยั่ งยื น ทางด้ านธุร กิ จ ร้ านอาหาร เพื่อการพัฒ นาธุ รกิ จและอุ ตสาหกรรมอย่า งยั่ง ยืน ในที่สุ ด
ดังนั้น การศึกษาและการทบทวนวรรณกรรมในครั้งนี้จึ งมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในเรื่อง แนวคิด
เศรษฐกิจสีเขียวและการจัดการอาหารในร้านอาหารเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสีเขียว ดังนี้
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว
นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2555) นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการเพื่อความยั่งยืนได้กล่าว
ไว้ว่า แนวความคิดเรื่องระบบเศรษฐกิจสีเขียวนั้น ควรจะมองทั้งระบบ ไม่ใช่มองเป็นการแยกส่วนว่า
ภาคการผลิตและภาคการบริ โ ภคสีเขีย วที่จาเป็นต้องพัฒ นาควบคู่กัน โดยเป็นการมองทั้งในและ
นอกระบบ ทั้งนี้อันเนื่องมาจากทุกคนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ มีบทบาทมากหรือน้อยก็ ล้วน
ส่งผลกระทบและเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงกับการสร้างเศรษฐกิจสีเขียว ในขณะที่ Paul Hawken
(2007) นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สีเขียวกล่าวว่าวิกฤติการณ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ปัญหา
อยู่ที่การจัดการ หากแต่เป็นการออกแบบที่ต้องจัดทาให้เป็นระบบภาพรวมทั้งหมด แนวคิดนี้เป็น
ทางออกทางเศรษฐกิจแบบใหม่เพื่อความคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติและสังคมแวดล้อมโดยรอบ ใน
ปั จ จุ บั น กระแสการเรี ย กร้ อ งทางสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่อ เป็ นทางออกใหม่ใ ห้ ส อดคล้ อ งประสานกั บการ
จั ด ระบบเศรษฐกิ จ แบบใหม่ เป็ น แนวคิ ด ที่ ป ระสานระหว่ า งประชากรโลก ธรรมชาติ และ
เศรษฐศาสตร์เข้าด้วยกัน แต่เศรษฐศาสตร์สีเขียวเน้นเรื่องคุณภาพของประชาชน โดยศึกษาว่าอะไร
คือความต้องการของมนุษย์ที่ถูกปลุกให้ตื่นตัวไปตามกระแสระบบทุนนิยม (ชมพู โกติรัมย์ , 2551)
หรืออาจกล่าวได้ว่าเศรษฐศาสตร์สีเขียวเป็นเรื่องของการค้นหาวิถีชีวิตแบบใหม่ (Daly, 1980) ทั้งนี้
เศรษฐศาสตร์สีเขียวยึดหลักไม่เบียดเบียนโลก ไม่บริโภคเกินความจาเป็นกับการไม่สร้างความเสี่ยงเกิน
กาลังซึ่งเป็นหลักการคล้ายคลึงกับเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง
นอกจากนี้ หนึ่งในแนวคิดที่สาคัญจากการประชุมในเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว และจัดเป็น
เป้าประสงค์ซึ่งที่ประชุมต้องการกาหนดเป้าหมายร่วมกัน คือ ความมั่นคงด้านอาหารเนื่องจากอาหาร
เป็นสิ่งสาคัญที่ปัจจุบันเกิดสภาวะของการขาดแคลนอาหารในบางพื้นที่ แต่ในขณะที่บางส่วนกลับมี
ลักษณะของการทิ้งอาหารอย่างมากมาย ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมและสั งคมในที่สุ ดและหนึ่ งในธุรกิจที่มีรูปแบบของการทาลายและสร้างความสู ญเสี ย
สิ้ น เปลื อ งทางด้ า นอาหารอย่ า งชั ด เจน คื อ ธุ ร กิจ ร้ า นอาหาร ดั ง นั้น แนวคิ ดเศรษฐกิ จสี เ ขี ย วกั บ
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การจัดการอาหารจึงเกิดขึ้น และเป็นแนวคิดที่สาคัญเพื่อการดารงอยู่ สู่การเติบโตอย่างมี ความหวัง
และมีพลังอย่างยั่งยืน
การจัดการอาหารในร้านอาหารเพื่อความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว
ธุรกิจร้านอาหารนอกจากจะสร้างความสามารถในการได้มาซึ่งรายได้และผลประกอบการ
ทางธุรกิจอย่างมหาศาลแล้วนั้น ยังถือเป็นการสร้างงานแก่คนในชุมชน ช่วยลดสภาวการณ์ความขาด
แคลนซึ่งอาหารโลกอีกทางหนึ่ง ดังความสาคัญของแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวที่ว่าองค์ประกอบทั้ง 3
ด้านที่สาคัญ อันประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ต้องอยู่ควบคู่กันและสร้าง
ความยั่งยืนในธุรกิจร้านอาหาร ดังภาพต่อไปนี้
Social Equity: People

Process
Environment: The Planet

Economy: Profits

ภาพที่ 1 การจัดการอย่างยั่งยืนอันประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Sustainable
Management Consisting of Economy, Society, and Environment)
ที่มา: Sloan, Legrand& Chen (2009)
โดยแนวคิดของเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการจัดการทางด้านธุรกิจอาหารในจัดเป็นหนึ่งแนวคิด
ของการสร้างความยั่งยืนนั่นเอง เศรษฐกิจสีเขียวเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นที่จะสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้น
ในธุรกิจ ในขณะเดียวกันมีความตระหนักในความสาคัญของทรัพยากร และการได้มาซึ่งชุมชนและ
คนในชุมชนอันเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการอยู่รอดของทุกหน่วยธุรกิจ กล่าวคือ ธุรกิจไม่สามารถ
ดารงอยู่ได้โดยปราศจากรายได้หรือผลประกอบการ ในขณะเดียวกันหากธุรกิจทาลายทรัพยากรหรือ
สิ่งแวดล้อมมากจนเกินไป ธุรกิจก็ไม่สามารถดาเนินอยู่ ได้ในระยะยาว ท้ายสุดในทุกๆธุรกิจไม่สามารถ
ดารงอยู่ในสังคมได้โดยปราศจากการสนับสนุนจากคนในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ๆ ดังนั้น การจัดการ
เพื่อสร้ างความสมดุลทั้ง 3 องค์ป ระกอบ จึงเป็นสิ่ งที่ส าคัญเพื่อการสร้างความยั่งยืนในท้ายที่สุ ด
ทั้งต่อธุรกิจตนเอง ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและต่อสังคมชุมชนโดยรอบนั่นเอง
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จากแนวคิดของการจัดการทางด้านอาหารภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว โดยมีลักษณะ
ของการเชื่อมโยงกับชุมชนในรูปแบบของการผลิตและบริการจากต้นน้าสู่ปลายน้า ดังเช่น การใช้
ผลิตภัณฑ์จากชุมชน การสร้างความร่วมมือในการผลิต สินค้าออแกนิค หรือการวางระบบการจัดการ
ของเสี ยจากอาหารแบบครบวงจรคือ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและความมีส่วนร่วมของท้องถิ่นหรือ
ชุมชนโดยรอบ ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวทางการดาเนินธุรกิจร้านอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Eco
Restaurant)อันประกอบด้วยE -Environmental Friendly, C – Composting, O – Organicโดยมี
รายละเอียด ดังนี้
E - Environmental Friendly
เป็นแนวคิดของการตระหนักในทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม การคิดก่อนใช้
การรู้ก่อนทิ้ง เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรทางธรรมชาติมีแต่จะลดลง และมีความจาเป็นต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการสร้างใหม่ หรือการฟื้นฟูให้เหมือนเดิม และในหลายครั้งที่ทรัพยากรไม่สามารถ
ดึงกลับมาให้เหมือนเดิมได้ ดังนั้นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่ งแวดล้อมจึงเป็น
สิ่งที่สาคัญที่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้องให้ความสาคัญโดยสามารถทาได้
หลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น
1. ธุรกิจ ร้านอาหารควรมีการจัดการในด้านกระบวนการผลิตหรือการประกอบอาหาร
โดยก่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด เช่น การปรุงอาหารหากมีการนาวัตถุดิบบางชนิดไปลวกหรือนึ่ง
แล้วจึงนามาทอดจะช่วยลดปริมาณพลังงานของการเผาผลาญจากการทอดเพียงอย่างเดียว อีกทั้ง
อาหารจะสุกเร็วกว่าการทอดเพียงอย่างเดียว หรือแม้กระทั่งการเลือกใช้อุปกรณ์หุงต้มหรืออุปกรณ์
ในครั ว ของร้ า นอาหารที่ มีคุ ณภาพ ทั้ งนี้ เพื่ อลดปริ มาณการใช้พ ลั งงานและถือ เป็ นการลดต้ นทุ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยในองค์ ก รอี ก ทางหนึ่ ง หรื อ ในเรื่ อ งการจั ด กระบวนการน าอาหารหรื อ วั ต ถุ ดิ บ มาใช้
โดยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การหมั่นตรวจสอบสต๊อกหรือวิธีการจัดเรียงวัตถุดิบ โดยให้นาของ
ที่ใกล้ ห มดอายุ ว างไว้ห น้ าสุ ด เพราะเมื่อ ผู้ ประกอบอาหารมาหยิบก็จ ะนาของเหล่ านั้นไปใช้ก่อ น
โดยวัตถุดิบที่เพิ่งซื้อมาใหม่ก็จะอยู่ในตาแหน่งท้ายสุดและเลื่อนลาดับเพื่อรอการใช้งานต่อไป
2. สาหรับด้านกระบวนการจัดการงานด้านนวัตกรรมทางด้านอาหารคือ การนานวัตกรรม
ใหม่ ที่ช่ว ยในการประหยั ดพลั งงานด้านอาหารและงานครัวมาใช้ เช่น นวัตกรรมของการใช้ตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้เตาไฟฟ้าในการอบหรือวางภาชนะให้แห้งหรือนวัตกรรมของการติดตั้ง
เตาแก๊สแทนการใช้เตาไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองพลังงานและมีลักษณะของการใช้กระแสไฟฟ้าค่อนข้างมาก
การตั้ งระบบการไหลของน้ าก๊อกภายในห้ องครัว และใช้เครื่องดูดควันและเครื่องปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพภายในห้องครัว เป็นต้น
3. ร้านอาหารมีการตระหนักถึงการลดปริมาณการทิ้งอาหารหรือวัตถุดิบในการประกอบ
อาหาร, การลดปริมาณการปล่อยของเสียจากการประกอบอาหารนอกจากนี้ยังสามารถนาน้าหรือ
วัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ เช่น น้าล้างผักสามารถเก็บไว้ใช้ในการลดน้าต้นไม้ หรือน้าล้างผักครั้งสุดท้าย
สามารถนามาเป็นน้าแรกในการล้างผักครั้งถัดไป เป็นต้น
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4. แนวคิ ด ลดขยะเพิ่ ม ลู ก ค้ า กั บ ร้ า นอาหารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มการท าธุ ร กิ จ
ร้านอาหารนั้น เศษอาหาร กล่องกระดาษ และพลาสติก ที่ถูกทิ้งและรวมไว้ในถังขยะขนาดใหญ่ที่อยู่
ในห้องขยะเพียงรอรถขยะมารับช่วงต่อ จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวการที่สร้างปริมาณขยะให้กับโลก
เป็ น อย่ า งมาก โดยเฉลี่ ย ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก านั้ น จากการส ารวจพบว่ า มี ข ยะเพิ่ ม ขึ้ น จาก
ร้านอาหารประมาณ 150,000 ปอนด์ต่อปี (จากผลสารวจของ Green Restaurant Association)
ดังนั้นการลดปัญหาขยะอาหารเหล่านี้สามารถทาได้โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ย่อยสลาย (Biodegradable
products)เป็นอีกหนทางหนึ่งในการปฏิเสธที่จะใช้วัสดุ อุปกรณ์ หรือวัตถุดิบที่ทาลายทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การเลือกใช้อุปกรณ์จากแก้วแทนการใช้พลาสติก หรือการเริ่มนาอุปกรณ์ หีบห่อจาก
อ้อยหรือใบตองแทนการใช้ถุงหรือแก้วพลาสติกในกรณีลูกค้าซื้อสินค้ากลับบ้าน
C – Composting
เป็นแนวคิดการแปลงขยะอาหารให้เป็นปุ๋ยชีวภาพ โดยการแปรสภาพขยะอินทรีย์จาพวก
เปลือกไข่ เศษผัก เปลือกผลไม้ทาปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพใช้ในพื้นที่ร้านอาหารสีเขียวซึ่งในประเทศ
ไทยได้มี นั ก คิด อย่ าง สดุดี ศรี ย ะพั น ธ์ เจ้ าของบริ ษั ท ไมโครไบโอเทค ที่ผ ลิ ต สิ น ค้ า ที่เ ป็ น Green
product ซึ่งล่าสุดได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทาปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ จากเศษอาหาร ของเสีย
คือ วัวเทียมอัจฉริยะ COWTEC โดยได้รับรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจาปี 2550
จากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเครื่องวัวเทียมอัจฉริยะ
COWTEC นี้เหมาะสาหรับร้านอาหารที่มีขยะไม่ต่ากว่า 200 กิโลกรับต่อวัน ตัวอย่างร้านอาหารที่นา
เครื่องนี้ไปใช้ ได้แก่ ร้านอาหารบ้านน้าเคียงดิน เป็นต้น จากแนวคิดดังกล่าวพื้นที่ที่มีร้านอาหารอยู่
หนาแน่น เช่น ย่านเกษตร-นวมิน ทร์ รามอินทรา หรือ บางขุนเทียน แม้กระทั้ งชมรมร้านอาหาร
ควรร่ว มกันทาโครงการปุ๋ย หมักและก๊าซชีวภาพจากวัวเทียมอัจฉริยะ COWTEC เพื่อพัฒ นาพื้นที่
ร้านอาหารต่าง ๆ ให้เป็น Eco Restaurant ภายใต้สโลแกน Safe Food, Good Service, Environmental
Friendly.
O – Organic
เป็นลักษณะของการนาทรัพ ยากรหรือวัตถุดิบที่มีในชุมชน เป็นทรัพยากรที่คนในท้องถิ่น
เป็นผู้ผลิตผู้บริโภครู้ถึงแหล่งที่มาของอาหาร อีกทั้ง ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เรารู้จักกับผู้ผลิต และ
เกิดความสั มพันธ์อันดีร ะหว่างผู้ บ ริโภคกับผู้ ผ ลิตได้ ด ้ว ยนั้น นอกจากนี ้แ ล้ว การนาวัตถุดิบหรือ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของชุมชนนั้นเป็น ที่นิยมกัน อย่า งมากในต่า งประเทศ ดังจะเห็นได้ว่า มี
โครงการรณรงค์เ กิด ขึ้น หลายแห่ง และในบางร้า นค้า มีป้า ยติด บอกแหล่ง ที่ผ ลิต ของสิน ค้า
นั้น ๆ ไว้อีกด้วย ซึ่งเหตุผลที่ควรหันมาบริโภคอาหารที่นาทรัพ ยากรท้องถิ่นที่มีในชุมชนนั้นมีข้อดี
หลายประการดังนี้
1. จากการน าทรัพยากรท้องถิ่นที่มีในชุมชน ทาให้ได้วัตถุดิบที่สดใหม่ เป็นอาหารตาม
ฤดูกาลและมีรสชาติดี อีกทั้งรู้จักที่มาของวัตถุดิบที่นามาประกอบอาหารแต่ละชนิดด้วย
2. จากการนาทรัพยากรท้องถิ่นที่มีในชุมชน ถือ ว่ามีส่วนช่วยทาให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น
เป็ น การช่ ว ยสนั บ สนุ น เกษตรกรรายย่อ ย สร้างความมั่นคงทางอาชี พให้ เกษตรกรได้อี กทางหนึ่ ง
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ต่างจากระบบอาหารในปัจจุบันที่ถูกควบคุมโดยบรรษัทขนาดใหญ่ และเกษตรกรมักจะถูกเอาเปรียบ
ดังนั้นการนาทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นที่ มีในชุมชนจะช่วยก่อให้เกิดการสร้างงาน การสร้างรายได้ของ
คนในชุมชนผู้ที่ผลิตอาหารหรือวัตถุดิบนั้น ๆ ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการช่วยให้คนในชุมชนมีงานทา
ลดการอพยพเข้าเมืองหลวง คนในชุมชนเกิดความรักษ์และหวงแหนพื้นถิ่นของตนเอง อีกทั้งคน
ในชุมชนยังมีความรักในธุรกิจและผู้ประกอบการอาหารของธุรกิจโรงแรมซึ่งจัดเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือ
วั ต ถุ ดิ บ และส่ ง เสริ ม การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กษตรอิ น ทรี ย์ โ ดยใช้ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ต ามธรรมชาติ จ ากปลู ก
โดยชาวบ้านในท้องถิ่นในการปรุงอาหารตัวอย่างที่ชัดเจนในปัจจุบัน คือ หลายผู้ประกอบการธุรกิจ
ร้านอาหารในภาคเหนือมีการสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนหรือท้องถิ่น (การประชุม
Rio+20, 2012) ในด้านการเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบประเภทพืชผักสมุนไพร ใบชา ผลไม้และเนื้อสัตว์
ที่เป็นอาหารที่ปลอดสารพิษส่งสถานประกอบการร้านอาหาร สถานที่พักแรม รวมทั้งจาหน่ายให้กับ
นักท่องเที่ยว เป็นต้น
3. จากการนาทรัพยากรท้องถิ่นที่มีในชุมชนเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้รู้จัก และพบปะกับ
เพื่อนบ้านในละแวกเดียวกัน นอกจากนี้ควรประชาสัมพันธ์ทั้งชุมชน โรงเรียน หรือหน่วยงานต่าง ๆ
ในการจัดสรรพื้นที่บางส่วนไว้สาหรับทาสวนผั ก เป็นแหล่งอาหารสด ใหม่ สะอาด ปลอดภัย ที่ไม่ต้อง
เดินทางมาจากไหนไกล และก็ไม่ต้องเสียค่าน้ามันรถออกไปซื้อ
4. การน าทรัพยากรท้องถิ่น ที่มีในชุมชน มีส่ ว นช่วยรักษาโลกได้ จะเห็ นได้ว่าวัตถุดิบ
ท้องถิ่นที่มีในชุมชน มีส่วนช่วยลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงในการขนส่งได้ถึง 17 เท่าของอาหารที่นาเข้า
จากต่างประเทศเพราะการนาเข้าของทรั พยากรหรือวัตถุดิบจากต่างประเทศจะมีราคาที่แพงกว่า
ทาให้ต้นทุนราคาที่สูงกว่าปกติ อีกทั้งยังต้องใช้ระยะเวลาในการเดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบบาง
ชนิดไม่สามารถขนส่งได้ทางปกติ ก็ยิ่งก่อให้เกิ ดความสูญเสียทั้งต้นทุน ระยะเวลาในการขนส่งและ
การทาลายสิ่งแวดล้ อมโดยรวมในที่สุด ในขณะที่ห ากมีการนาเอาทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นมาใช้ จะเป็นการช่วยในหลายเรื่องที่สาคัญ ดังนี้คือ ใช้ผักจากกิจกรรม ปลูกผักออแกนิตของ
ทางร้านอาหารเป็นการทาเกษตรในเมืองก็เป็นหนึ่งในวิถีทางหนึ่ง ที่จะช่วยทาให้เกิดระบบการส่งเสริม
การบริโภคอาหารท้องถิ่นขึ้นในเมืองได้มากขึ้น เช่น ปกติแล้วร้านอาหารจะต้องไปซื้อผักจากตลาด
ซึ่งเดินทางมาไกลจากต่างจังหวัด ทาให้สูญเสียเชื้อเพลิง ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป
จานวนมาก ร้านอาหารในเมืองแห่งนี้ก็อาจจะมีที่ปลูกผักบางส่วนเองหลังร้าน หรือบนดาดฟ้า หรือ
อาจจะรับผักจากชุมชนในเมืองในละแวกใกล้เคียงที่ปลูกผักเป็นต้น
5. นอกจากนี้แล้วทางร้านอาหารยังสามารถมีกิจกรรมอื่นเพิ่มเติมตามแนวทางสวนเกษตร
อินทรีย์ (On-site Organic Garden) เช่น การปลูกต้นไม้ อาจมีการเขียนชื่อลูกค้าไว้แล้วทางร้านอาหาร
ดูแลต่อให้ ในเวลาที่ลูกค้ากลับมาก็จะได้เห็นการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ตนเองปลู กทุกครั้ง และ
เมื่อโตเต็มที่แล้วก็ให้ลูกค้านากลับบ้านถือเป็นเป็นกลยุทธ์การรักษาลูกค้าในระยะยาวการปลูก ผักแบบ
ออแกนิคหรือขายผลิตภัณฑ์ออแกนิคสาหรับคนรักษาสุขภาพเป็นกิจกรรมส่งเสริมเพิ่มเติมทาให้ทาง
ร้ า นอาหารได้ ร ายได้ น อกเหนื อ จากการบริ ก ารอาหารเพี ย งอย่ า งเดี ย ว อี ก ทั้ ง เป็ น การดึ ง ดู ด
ความน่าสนใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการกับทางร้านอาหารเพิ่มมากขึ้นนับ ว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
กับการสร้างสรรค์อีกด้วย นอกจากที่ได้กล่าวไปแล้วทางร้านอาหารสามารถใช้ต้นไม้เป็น Signature
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ของร้านโดยการทาเป็นของที่ระลึกจากทางร้านมอบให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านอาหารตามจานวน
หรือตามยอดขายที่ทางร้ านอาหารได้กาหนดไว้ เพื่อสร้างความประทับใจให้ กับลู กค้าและถือเป็น
การส่งเสริมให้ลูกค้าได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย
บทสรุป
จากสถานการณ์ข ยะอาหารโลกกับ การจัดการอาหารในธุรกิ จร้านอาหารจะเห็ นได้ว่ า
อุตสาหกรรมอาหารในร้านอาหารเป็นตัวกลางหลักของการปล่ อยของเสียและการทิ้งเศษอาหาร
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย การทิ้ง การสิ้นเปลืองทางอาหารอย่างเห็นได้ชัดเจนดังนั้นจาก
ประเด็นของความน่าสนใจในข้างต้นทั้งในเรื่องความสาคัญของขยะอาหารที่มีผลกระทบต่อมนุษยชาติ
รวมถึงความสาคัญของธุรกิจอาหารในประเทศไทยที่มีอยู่อย่างมากมาย อีกทั้งจากสภาพการณ์ของ
อาหารโลกในปัจจุบันนั้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของความต้องการของประชากรที่มีต่ออาหารโลกและ
สภาวการณ์ความขาดแคลนอาหารในบางพื้นที่ของโลก ล้วนเป็นปัจจัยที่สาคัญที่จาเป็นต้องตระหนัก
ในความสาคัญและค้นหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อการสร้างความยั่งยืนด้านอาหารต่อไปโดยหนึ่งใน
แนวทางที่น่าสนใจและกาลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือ แนวคิดของการสร้างเศรษฐกิจสีเขี ยว
ทางด้านอาหารซึ่งในบทความวิชาการเรื่อง “Eco Restaurant” แนวทางการดาเนินธุรกิจอย่างนักคิด
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ขยะอาหารโลกกับการจัดการ
อาหารในธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารภายใต้ เ ศรษฐกิ จ สี เ ขี ย วและเสนอแนวทางการจั ดการแบบ “ Eco
Restaurant” อั นประกอบด้ วย E-Environmental Friendly, C - Composting, O – Organic ซึ่ ง เป็ น
แนวทางการดาเนิน ธุร กิจร้ านอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม ภายใต้การจัดการร้านอาหารตาม
รูปแบบเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นเพราะธุรกิจร้านอาหารเพราะนอกจากจะเป็ น
การสร้างความสามารถในการได้มาซึ่งรายได้และผลประกอบการทางธุรกิจแล้วยังถือเป็นการสร้างงาน
แก่ คนในชุ มชน และถือ เป็ น การช่ว ยลดสภาวการณ์ค วามขาดแคลนอาหารโลกอีก ทางหนึ่ งด้ ว ย
ดังความส าคั ญของแนวคิด เศรษฐกิจสี เขีย วที่ว่ าองค์ประกอบทั้ ง 3ด้า นที่ส าคั ญ อัน ประกอบด้ว ย
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ต้องทาควบคู่กันและสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจร้านอาหาร
ได้ในท้ายที่สุด
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