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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการ เรื่อง “Eco Restaurant” แนวทางการด าเนินธุรกิจอย่างนักคิด  และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์ขยะอาหารโลกกับการจัดการอาหาร
ในธุรกิจร้านอาหารภายใต้เศรษฐกิจสีเขียวและเสนอแนวทางการจัดการแบบ “Eco Restaurant”  
อันประกอบด้วย E – Environmental Friendly, C – Composting, O – Organic และแนวทาง
การด าเนินธุรกิจร้านอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การจัดการร้านอาหารตามรูปแบบ
เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพราะธุรกิจร้านอาหารนอกจากจะเป็นการสร้าง
ความสามารถในการได้มาซึ่งรายได้และผลประกอบการทางธุรกิจแล้ว ยังถือเป็นการสร้างงานแก่คน
ในชุมชนอีกทางหนึ่ง อีกทั้งเป็นการช่วยลดสภาวการณ์ความขาดแคลนซึ่งอาหารโลกอีกทางหนึ่ง ดัง
ความส าคัญของแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวที่ว่า องค์ประกอบทั้งสามด้านที่ส าคัญ อันประกอบด้วย 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องท าควบคู่ กันและสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ
ร้านอาหารในท้ายที่สุด 
 

ค าส าคัญ: 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  
 
บทน า 
 สถานการณ์ขยะอาหารโลกกับการจัดการอาหารในธุรกิจร้านอาหาร   
 จากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงไปของโลก ประชากรโลกและการบริโภคอาหารโลก   
ท าให้มนุษย์เกิดความตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องของอาหารโลกกันอย่างกว้างขวาง ดังจาก
รายงานการประชุมขององค์การสหประชาชาติ  (United Nations Environment Programme-
UNEP) ที่ว่าด้วยเรื่องของอาหารโลกและสภาวะความขาดแคลน รวมถึงลักษณะการบริโภคอาหาร
ของประชากรโลกในปัจจุบันที่เป็นไปในลักษณะของการท าลายและการลดปริมาณการผลิต                   
อย่างมากมาย นอกจากนี้องค์การสหประชาชาติยังได้มีการวางกรอบแนวคิด รวมถึงทิศทางของ
อาหารโลกและแนวทางในการจัดการอาหารโลก ซึ่งก าลังเป็นประเด็นที่ส าคัญของมวลมนุษย์ชาติ 
เนื่องจากอาหารคือหนึ่งในปัจจัยที่มนุษย์มีความจ าเป็นต้องบริโภคแต่ละวัน โดยภายใต้การด าเนินงาน
ขององค์การสหประชาชาติได้มีการจัดท ารายงานของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP, 
2009) มีการส ารวจและสรุปข้อมูลที่น่าสนใจในปี 2552 ที่ผ่านมาว่า อาหารถูกผลิตเพ่ือมนุษย์ได้
น าไปใช้ในการบริโภคนั้น มีจ านวนถึง 1.3 พันล้านตัน โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติยัง
ได้กล่าวต่อไปอีกว่า ในประเทศกลุ่มร่ ารวยอย่างยุโรปและอเมริกาเหนือมีปริมาณสูงถึง 900 กิโลกรัม
ต่อคนต่อปี นั้นมีปริมาณการทิ้งขยะสูงถึงคนละ 95-115 กิโลกรัมต่อปี ในขณะที่ประเทศยากจนและ
ก าลังพัฒนามีจ านวนการบริโภคน้อยกว่าเพียงคนละ 460 กิโลกรัมต่อปี และมีปริมาณการทิ้งขยะ
เพียง 6-11 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่ายิ่งประเทศที่มีความเจริญและร่ ารวยกลับมี
พฤติกรรมของการบริโภคและท้ิงอาหารเป็นจ านวนมากกว่าประเทศท่ียากจนหรือก าลังพัฒนา 
 ดังนั้น สิ่งส าคัญที่มีความจ าเป็น คือ การจัดการกับความสูญเสียของอาหารหรือขยะที่เกิด
จากการทิ้งของประเทศร่ ารวยที่มีการบริโภคอย่างฟุ่มเฟือยนั้น ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Michael Manna (2009) ผู้อ านวยการของบริษัท Organic Recycling Solutions ที่ว่า 40-50% 
ของการทิ้งอาหารนั้นมาจากกลุ่มประเทศตะวันตก และยังเสริมว่าอุตสาหกรรมที่มีพฤติกรรมของการ
ทิ้งอาหารที่เห็นได้ชัดคือ ธุรกิจโรงพยาบาลและร้านอาหาร เป็นต้น ซึ่งความสอดคล้องและ                   
มีผู้สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวอีกท่านหนึ่งคือ ชลธี สีหะอ าไพ (2554) ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ 
ในอุตสาหกรรมระดับโลก โดยเป็นเชฟประจ าโรงแรม Marriott Marquis และ The Ritz Carlton, 
New York ได้กล่าวในงานอาหารฉลากเขียวและนวัตกรรมวัสดุในธุรกิจอาหารรักษ์โลก ซึ่งจัดโดย 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบว่า อุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารในร้านอาหารเป็น
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ตัวกลางหลักของ การปล่อยของเสียและการทิ้งอาหาร ซึ่งธุรกิจร้านอาหารถือเป็นธุรกิจหรูหรา                
ที่บุคคลในสังคมนิยมใช้บริการ และเป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย การทิ้ง การสิ้ นเปลือง               
ทางอาหารอย่างเห็นได้ชัดเจน ดังตัวอย่างของการจัดการอาหารบุฟเฟ่ต์ในร้านอาหาร ซึ่งอาหารที่ถูก
ปรุงสุกแล้วนั้น ส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ จ าเป็นต้องทิ้ง หรือแม้ว่าจะสามารถ                   
น ากลับมาให้พนักงานรับประทานแล้วก็ตาม หากยังเหลืออีกก็มีความจ าเป็นต้องทิ้ง เนื่องจากนโยบาย
ของร้านอาหารโดยมากจะไม่อนุญาตให้พนักงานน าอาหารเหลือจากร้านกลับไปรับประทานต่อ                
ที่บ้านได ้
 นอกจากนี้ด้วยลักษณะเฉพาะของอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่ปรุงสุกแล้วมักจะ               
มีช่วงอายุที่สั้นและเน่าเสีย ไม่สามารถเก็บไว้ได้ในระยะนานจึงเป็นอีกเหตุผลของการสูญเสียและ
สิ้นเปลืองซึ่งทรัพยากรด้านอาหาร ดังนั้น การหันมาให้ความส าคัญในการจัดการร้านอาหารโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการด้านอาหารเพ่ือสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นโดยปัจจุบันผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร อีกทั้งนักวิชาการหลายท่านได้มีความพยายามน าแนวคิด การอนุรักษ์ รวมถึงการสร้าง
ความยั่งยืนทางการจัดการอย่างมากมาย ทั้งนี้ก็เพ่ือการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากวัตถุดิบที่เน่าเสีย                 
ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่ส าคัญของร้านอาหารและเป็นการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ กล่าวคือเพ่ือให้เกิด
ความตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ของธุรกิจร้านอาหารและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 อย่างไรก็ตามจากแนวคิดของการสร้างความยั่งยืนควบคู่กับการสร้างรายได้ขององค์กร
อย่างธุรกิจร้านอาหารซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องที่ส าคัญและมีความซับซ้อนในการจัดการ เนื่องจาก
ลักษณะเฉพาะหลายประการของธุรกิจซึ่งเป็นงานบริการแขนงหนึ่งที่ผู้ประกอบการหรือพนักงาน                 
ผู้ให้บริการมีความจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ 
ในขณะที่การอนุรักษ์ในบางเรื่องคือการลดการเร่งรีบ ดังเช่นการเพ่ิมอุณหภูมิอาหารผ่านอุปกรณ์ 
สร้างความร้อนที่ท าลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีความเข้าใจและมีความทุ่มเท 
ที่จะพัฒนาร้านอาหารของตนให้เป็นร้านอาหารที่ค านึงถึงแนวทางอนุรักษ์อย่างจริงจัง 
 ดังนั้น จากประเด็นของความน่าสนใจในข้างต้นทั้งในเรื่องความส าคัญของขยะอาหาร                  
ที่มีผลกระทบต่อมนุษยชาติ รวมถึงความส าคัญของธุรกิจอาหารในประเทศไทยที่มีอยู่อย่างมากมาย
อีกทั้งจากสภาพการณ์ของอาหารโลกในปัจจุบันนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมขึ้นของความต้องการของ
ประชากรที่มีต่ออาหารโลก และสภาวการณ์ความขาดแคลนอาหารในบางพ้ืนที่ของโลก ล้วนเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญที่จ าเป็นต้องตระหนักในความส าคัญ และค้นหาแนวทางในการพัฒนาเพ่ือการสร้าง
ความยั่งยืนด้านอาหารต่อไป โดยหนึ่งในแนวทางที่น่าสนใจและก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือ 
แนวคิดของการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวทางด้านอาหาร 
 เศรษฐกิจสีเขียวทางด้านอาหารนั้น เป็นแนวคิดของการน าเศรษฐกิจมุ่งไปสู่ความเป็น
มนุษย์ที่ดีขึ้น เกิดความเท่าเทียมกันทางสังคมมากขึ้น และการลดลงอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยง
ทางธรรมชาติและการขาดแคลนทรัพยากร โดยองค์การสหประชาชาติจากงานประชุมการเตรียม
ความพร้อมระดับมหาภาคส าหรับเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วย Rio+20 (UNEP, 2012) ดังนั้น                  
หากผู้ประกอบการหรือผู้ที่อยู่ในธุรกิจร้านอาหารสามารถสร้างระบบการจัดการงานด้านอาหารภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว ย่อมที่จะก่อให้เกิดความสมดุลทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและการสร้าง
ความยั่งยืนแก่ธุรกิจชุมชนต่อไป 
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แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและการจัดการอาหารในร้านอาหารเพื่อความย่ังยืนทางเศรษฐกิจสีเขียว  
 ด้วยความพยายามของมนุษย์ในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับ
การได้มาซึ่งผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราปฏิเสธไม่ได้ว่า อาหารจัดเป็น
หนึ่งในปัจจัยสี่ที่ส าคัญของมนุษย์ และอาหารยังมีความส าคัญที่จะส่งเสริมการสร้างรายได้ในด้าน                
การท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งกับองค์กรภาคธุรกิจ ดังเช่นตัวอย่างของความมีชื่อเสียงของอาหาร
ไทยในปัจจุบันสามารถสร้างรายได้จ านวนมากแก่ธุรกิจร้านอาหาร อย่างไรก็ตาม จากสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ท าให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนัก                
ในความส าคัญและการสูญเสียซึ่งเศษอาหารเหลือทิ้งที่มีในธุรกิจร้านอาหารและการพยายามสร้าง
ความยั่งยืนทางด้านธุรกิจร้านอาหาร เพ่ือการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนในที่สุด                
ดังนั้น การศึกษาและการทบทวนวรรณกรรมในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในเรื่อง แนวคิด
เศรษฐกิจสีเขียวและการจัดการอาหารในร้านอาหารเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสีเขียว ดังนี้ 
 
 แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว  
 นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2555) นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการเพื่อความยั่งยืนได้กล่าว
ไว้ว่า แนวความคิดเรื่องระบบเศรษฐกิจสีเขียวนั้น ควรจะมองทั้งระบบ ไม่ใช่มองเป็นการแยกส่วนว่า
ภาคการผลิตและภาคการบริโภคสีเขียวที่จ าเป็นต้องพัฒนาควบคู่กัน โดยเป็นการมองทั้งในและ               
นอกระบบ ทั้งนี้อันเนื่องมาจากทุกคนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ มีบทบาทมากหรือน้อยก็ล้วน
ส่งผลกระทบและเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงกับการสร้างเศรษฐกิจสีเขียว ในขณะที่ Paul Hawken 
(2007) นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สีเขียวกล่าวว่าวิกฤติการณ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ปัญหา
อยู่ที่การจัดการ หากแต่เป็นการออกแบบที่ต้องจัดท าให้เป็นระบบภาพรวมทั้งหมด  แนวคิดนี้เป็น
ทางออกทางเศรษฐกิจแบบใหม่เพ่ือความคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติและสังคมแวดล้อมโดยรอบ ใน
ปัจจุบันกระแสการเรียกร้องทางสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นทางออกใหม่ให้สอดคล้องประสานกับการ
จัดระบบเศรษฐกิจแบบใหม่  เป็นแนวคิดที่ประสานระหว่างประชากรโลก ธรรมชาติ และ
เศรษฐศาสตร์เข้าด้วยกัน แต่เศรษฐศาสตร์สีเขียวเน้นเรื่องคุณภาพของประชาชน โดยศึกษาว่าอะไร
คือความต้องการของมนุษย์ที่ถูกปลุกให้ตื่นตัวไปตามกระแสระบบทุนนิยม (ชมพู โกติรัมย์ , 2551) 
หรืออาจกล่าวได้ว่าเศรษฐศาสตร์สีเขียวเป็นเรื่องของการค้นหาวิถีชีวิตแบบใหม่ (Daly, 1980) ทั้งนี้ 
เศรษฐศาสตร์สีเขียวยึดหลักไม่เบียดเบียนโลก ไม่บริโภคเกินความจ าเป็นกับการไม่สร้างความเสี่ยงเกิน
ก าลังซึ่งเป็นหลักการคล้ายคลึงกับเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง 
 นอกจากนี้ หนึ่งในแนวคิดที่ส าคัญจากการประชุมในเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว และจัดเป็น
เป้าประสงค์ซึ่งที่ประชุมต้องการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน คือ ความมั่นคงด้านอาหารเนื่องจากอาหาร
เป็นสิ่งส าคัญที่ปัจจุบันเกิดสภาวะของการขาดแคลนอาหารในบางพ้ืนที่ แต่ในขณะที่บางส่วนกลับมี
ลักษณะของการทิ้งอาหารอย่างมากมาย ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมและสังคมในที่สุดและหนึ่งในธุรกิจที่มีรูปแบบของการท าลายและสร้างความสูญเสีย 
สิ้นเปลืองทางด้านอาหารอย่างชัดเจน คือ ธุรกิจร้านอาหาร ดังนั้นแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวกับ                 
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การจัดการอาหารจึงเกิดขึ้น และเป็นแนวคิดที่ส าคัญเพ่ือการด ารงอยู่ สู่การเติบโตอย่างมี ความหวัง
และมีพลังอย่างยั่งยืน 
 
 การจัดการอาหารในร้านอาหารเพื่อความย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว 
 ธุรกิจร้านอาหารนอกจากจะสร้างความสามารถในการได้มาซึ่งรายได้และผลประกอบการ
ทางธุรกิจอย่างมหาศาลแล้วนั้น ยังถือเป็นการสร้างงานแก่คนในชุมชน ช่วยลดสภาวการณ์ความขาด
แคลนซึ่งอาหารโลกอีกทางหนึ่ง ดังความส าคัญของแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวที่ว่าองค์ประกอบทั้ง  3 
ด้านที่ส าคัญ อันประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ต้องอยู่ควบคู่กันและสร้าง
ความยั่งยืนในธุรกิจร้านอาหาร ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 การจัดการอย่างยั่งยืนอันประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Sustainable 

Management Consisting of Economy, Society, and Environment) 
ที่มา: Sloan, Legrand& Chen (2009) 
 
 โดยแนวคิดของเศรษฐกิจสีเขียวเพ่ือการจัดการทางด้านธุรกิจอาหารในจัดเป็นหนึ่งแนวคิด
ของการสร้างความยั่งยืนนั่นเอง เศรษฐกิจสีเขียวเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นที่จะสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้น
ในธุรกิจ ในขณะเดียวกันมีความตระหนักในความส าคัญของทรัพยากร และการได้มาซึ่งชุมชนและ             
คนในชุมชนอันเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการอยู่รอดของทุกหน่วยธุรกิจ กล่าวคือ ธุรกิจไม่สามารถ
ด ารงอยู่ได้โดยปราศจากรายได้หรือผลประกอบการ ในขณะเดียวกันหากธุรกิจท าลายทรัพยากรหรือ
สิ่งแวดล้อมมากจนเกินไป ธุรกิจก็ไม่สามารถด าเนินอยู่ได้ในระยะยาว ท้ายสุดในทุกๆธุรกิจไม่สามารถ
ด ารงอยู่ในสังคมได้โดยปราศจากการสนับสนุนจากคนในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ๆ ดังนั้น การจัดการ
เพ่ือสร้างความสมดุลทั้ง 3 องค์ประกอบ จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญเพ่ือการสร้างความยั่งยืนในท้ายที่สุด                 
ทั้งต่อธุรกิจตนเอง ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและต่อสังคมชุมชนโดยรอบนั่นเอง 

Environment: The Planet Economy: Profits 

Process 

Social Equity: People 
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 จากแนวคิดของการจัดการทางด้านอาหารภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว โดยมีลักษณะ
ของการเชื่อมโยงกับชุมชนในรูปแบบของการผลิตและบริการจากต้นน้ าสู่ปลายน้ า ดังเช่น การใช้
ผลิตภัณฑ์จากชุมชน การสร้างความร่วมมือในการผลิตสินค้าออแกนิค หรือการวางระบบการจัดการ
ของเสียจากอาหารแบบครบวงจรคือ ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตและความมีส่วนร่วมของท้องถิ่นหรือ
ชุมชนโดยรอบ ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวทางการด าเนินธุรกิจร้านอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco 
Restaurant)อันประกอบด้วยE -Environmental Friendly, C – Composting, O – Organicโดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
 E - Environmental Friendly 
 เป็นแนวคิดของการตระหนักในทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม การคิดก่อนใช้ 
การรู้ก่อนทิ้ง เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรทางธรรมชาติมีแต่จะลดลง และมีความจ าเป็นต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการสร้างใหม่ หรือการฟื้นฟูให้เหมือนเดิม และในหลายครั้งที่ทรัพยากรไม่สามารถ
ดึงกลับมาให้เหมือนเดิมได้ ดังนั้นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่ งแวดล้อมจึงเป็น
สิ่งที่ส าคัญที่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้องให้ความส าคัญโดยสามารถท าได้
หลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น 
 1. ธุรกิจร้านอาหารควรมีการจัดการในด้านกระบวนการผลิตหรือการประกอบอาหาร    
โดยก่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด เช่น การปรุงอาหารหากมีการน าวัตถุดิบบางชนิดไปลวกหรือนึ่ง 
แล้วจึงน ามาทอดจะช่วยลดปริมาณพลังงานของการเผาผลาญจากการทอดเพียงอย่างเดียว อีกทั้ง
อาหารจะสุกเร็วกว่าการทอดเพียงอย่างเดียว หรือแม้กระทั่งการเลือกใช้อุปกรณ์หุงต้มหรืออุปกรณ์                
ในครัวของร้านอาหารที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพ่ือลดปริมาณการใช้พลังงานและถือเป็นการลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในองค์กรอีกทางหนึ่ง หรือในเรื่องการจัดกระบวนการน าอาหารหรือวัตถุดิบมาใช้                      
โดยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การหมั่นตรวจสอบสต๊อกหรือวิธีการจัดเรียงวัตถุดิบ โดยให้น าของ
ที่ใกล้หมดอายุวางไว้หน้าสุด เพราะเมื่อผู้ประกอบอาหารมาหยิบก็จะน าของเหล่านั้นไปใช้ก่อน                
โดยวัตถุดิบที่เพ่ิงซื้อมาใหม่ก็จะอยู่ในต าแหน่งท้ายสุดและเลื่อนล าดับเพ่ือรอการใช้งานต่อไป  
 2. ส าหรับด้านกระบวนการจัดการงานด้านนวัตกรรมทางด้านอาหารคือ การน านวัตกรรม
ใหม่ที่ช่วยในการประหยัดพลังงานด้านอาหารและงานครัวมาใช้ เช่น นวัตกรรมของการใช้ตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้เตาไฟฟ้าในการอบหรือวางภาชนะให้แห้งหรือนวัตกรรมของการติดตั้ง
เตาแก๊สแทนการใช้เตาไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองพลังงานและมีลักษณะของการใช้กระแสไฟฟ้าค่อนข้างมาก  
การตั้งระบบการไหลของน้ าก๊อกภายในห้องครัว และใช้เครื่องดูดควันและเครื่องปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพภายในห้องครัว เป็นต้น 
 3. ร้านอาหารมีการตระหนักถึงการลดปริมาณการทิ้งอาหารหรือวัตถุดิบในการประกอบ
อาหาร, การลดปริมาณการปล่อยของเสียจากการประกอบอาหารนอกจากนี้ยังสามารถน าน้ าหรือ
วัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ เช่น น้ าล้างผักสามารถเก็บไว้ใช้ในการลดน้ าต้นไม้ หรือน้ าล้างผักครั้งสุดท้าย
สามารถน ามาเป็นน้ าแรกในการล้างผักครั้งถัดไป เป็นต้น 
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 4. แนวคิดลดขยะเพ่ิมลูกค้ากับร้านอาหารที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมการท าธุรกิจ
ร้านอาหารนั้น เศษอาหาร กล่องกระดาษ และพลาสติก ที่ถูกทิ้งและรวมไว้ในถังขยะขนาดใหญ่ที่อยู่
ในห้องขยะเพียงรอรถขยะมารับช่วงต่อ จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวการที่สร้างปริมาณขยะให้กับโลก
เป็นอย่างมาก โดยเฉลี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจากการส ารวจพบว่า มีขยะเพ่ิมขึ้นจาก
ร้านอาหารประมาณ 150,000 ปอนด์ต่อปี (จากผลส ารวจของ Green Restaurant Association) 
ดังนั้นการลดปัญหาขยะอาหารเหล่านี้สามารถท าได้โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ย่อยสลาย (Biodegradable 
products)เป็นอีกหนทางหนึ่งในการปฏิเสธที่จะใช้วัสดุ อุปกรณ์ หรือวัตถุดิบที่ท าลายทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การเลือกใช้อุปกรณ์จากแก้วแทนการใช้พลาสติก หรือการเริ่มน าอุปกรณ์ หีบห่อจาก
อ้อยหรือใบตองแทนการใช้ถุงหรือแก้วพลาสติกในกรณีลูกค้าซื้อสินค้ากลับบ้าน   
 
 C – Composting 
 เป็นแนวคิดการแปลงขยะอาหารให้เป็นปุ๋ยชีวภาพ โดยการแปรสภาพขยะอินทรีย์จ าพวก
เปลือกไข่ เศษผัก เปลือกผลไม้ท าปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพใช้ในพ้ืนที่ร้านอาหารสีเขียวซึ่งในประเทศ
ไทยได้มีนักคิดอย่าง สดุดี ศรียะพันธ์ เจ้าของบริษัทไมโครไบโอเทค ที่ผลิตสินค้าที่เป็น Green 
product ซึ่งล่าสุดได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการท าปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ จากเศษอาหาร ของเสีย 
คือ วัวเทียมอัจฉริยะ COWTEC โดยได้รับรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจ าปี 2550 
จากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเครื่องวัวเทียมอัจฉริยะ  
COWTEC นี้เหมาะส าหรับร้านอาหารที่มีขยะไม่ต่ ากว่า 200 กิโลกรับต่อวัน ตัวอย่างร้านอาหารที่น า
เครื่องนี้ไปใช้ ได้แก่ ร้านอาหารบ้านน้ าเคียงดิน เป็นต้น จากแนวคิดดังกล่าวพ้ืนที่ที่มีร้านอาหารอยู่
หนาแน่น เช่น ย่านเกษตร-นวมินทร์ รามอินทรา หรือ บางขุนเทียน แม้กระทั้ งชมรมร้านอาหาร                   
ควรร่วมกันท าโครงการปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพจากวัวเทียมอัจฉริยะ COWTEC เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
ร้านอาหารต่าง ๆ ให้เป็น Eco Restaurant ภายใต้สโลแกน Safe Food, Good Service, Environmental 
Friendly. 
 
 O – Organic 
 เป็นลักษณะของการน าทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่มีในชุมชน เป็นทรัพยากรที่คนในท้องถิ่น
เป็นผู้ผลิตผู้บริโภครู้ถึงแหล่งที่มาของอาหาร อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เรารู้จักกับผู้ผลิต และ
เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตได้ด้วยนั ้น นอกจากนี ้แล้วการน าวัตถุดิบหรือ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของชุมชนนั้นเป็นที่นิยมกันอย่างมากในต่างประเทศ ดังจะเห็นได้ว่ามี
โครงการรณรงค์เกิดขึ้นหลายแห่ง และในบางร้านค้า มีป้ายติดบอกแหล่งที่ผลิตของสินค้า              
นั้น ๆ ไว้อีกด้วย ซึ่งเหตุผลที่ควรหันมาบริโภคอาหารที่น าทรัพยากรท้องถิ่นที่มีในชุมชนนั้นมีข้อดี
หลายประการดังนี้ 
 1. จากการน าทรัพยากรท้องถิ่นที่มีในชุมชน ท าให้ได้วัตถุดิบที่สดใหม่ เป็นอาหารตาม
ฤดูกาลและมีรสชาติดี อีกท้ังรู้จักที่มาของวัตถุดิบที่น ามาประกอบอาหารแต่ละชนิดด้วย 
 2. จากการน าทรัพยากรท้องถิ่นที่มีในชุมชน ถือว่ามีส่วนช่วยท าให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น 
เป็นการช่วยสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย สร้างความมั่นคงทางอาชีพให้เกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง                 
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ต่างจากระบบอาหารในปัจจุบันที่ถูกควบคุมโดยบรรษัทขนาดใหญ่ และเกษตรกรมักจะถูกเอาเปรียบ
ดังนั้นการน าทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นที่มีในชุมชนจะช่วยก่อให้เกิดการสร้างงาน การสร้างรายได้ของ
คนในชุมชนผู้ที่ผลิตอาหารหรือวัตถุดิบนั้น ๆ ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการช่วยให้คนในชุมชนมีงานท า 
ลดการอพยพเข้าเมืองหลวง คนในชุมชนเกิดความรักษ์และหวงแหนพ้ืนถิ่นของตนเอง อีกทั้งคน              
ในชุมชนยังมีความรักในธุรกิจและผู้ประกอบการอาหารของธุรกิจโรงแรมซึ่งจัดเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือ
วัตถุดิบ และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์โดยใช้วัตถุดิบที่ตามธรรมชาติจากปลูก                  
โดยชาวบ้านในท้องถิ่นในการปรุงอาหารตัวอย่างที่ชัดเจนในปัจจุบัน คือ หลายผู้ประกอบการธุรกิจ
ร้านอาหารในภาคเหนือมีการสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนหรือท้องถิ่น (การประชุม 
Rio+20, 2012) ในด้านการเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบประเภทพืชผักสมุนไพร ใบชา ผลไม้และเนื้อสัตว์              
ที่เป็นอาหารที่ปลอดสารพิษส่งสถานประกอบการร้านอาหาร สถานที่พักแรม รวมทั้งจ าหน่ายให้กับ
นักท่องเที่ยว เป็นต้น 
 3. จากการน าทรัพยากรท้องถิ่นท่ีมีในชุมชนเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้รู้จัก และพบปะกับ
เพ่ือนบ้านในละแวกเดียวกัน  นอกจากนี้ควรประชาสัมพันธ์ทั้งชุมชน โรงเรียน หรือหน่วยงานต่าง  ๆ 
ในการจัดสรรพ้ืนที่บางส่วนไว้ส าหรับท าสวนผัก เป็นแหล่งอาหารสด ใหม่ สะอาด ปลอดภัย ที่ไม่ต้อง
เดินทางมาจากไหนไกล และก็ไม่ต้องเสียค่าน้ ามันรถออกไปซื้อ 
 4. การน าทรัพยากรท้องถิ่นที่มีในชุมชน มีส่วนช่วยรักษาโลกได้  จะเห็นได้ว่าวัตถุดิบ
ท้องถิ่นที่มีในชุมชน มีส่วนช่วยลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงในการขนส่งได้ถึง 17 เท่าของอาหารที่น าเข้า
จากต่างประเทศเพราะการน าเข้าของทรัพยากรหรือวัตถุดิบจากต่างประเทศจะมีราคาที่แพงกว่า              
ท าให้ต้นทุนราคาที่สูงกว่าปกติ อีกทั้งยังต้องใช้ระยะเวลาในการเดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบบาง
ชนิดไม่สามารถขนส่งได้ทางปกติ ก็ยิ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งต้นทุน ระยะเวลาในการขนส่งและ 
การท าลายสิ่งแวดล้อมโดยรวมในที่สุด ในขณะที่หากมีการน าเอาทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นมาใช้ จะเป็นการช่วยในหลายเรื่องที่ส าคัญ ดังนี้คือ ใช้ผักจากกิจกรรม ปลูกผักออแกนิตของ
ทางร้านอาหารเป็นการท าเกษตรในเมืองก็เป็นหนึ่งในวิถีทางหนึ่ง ที่จะช่วยท าให้เกิดระบบการส่งเสริม
การบริโภคอาหารท้องถิ่นขึ้นในเมืองได้มากขึ้น เช่น ปกติแล้วร้านอาหารจะต้องไปซื้อผักจากตลาด  
ซึ่งเดินทางมาไกลจากต่างจังหวัด ท าให้สูญเสียเชื้อเพลิง ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป
จ านวนมาก ร้านอาหารในเมืองแห่งนี้ก็อาจจะมีที่ปลูกผักบางส่วนเองหลังร้าน หรือบนดาดฟ้า หรือ
อาจจะรับผักจากชุมชนในเมืองในละแวกใกล้เคียงที่ปลูกผักเป็นต้น 
 5. นอกจากนี้แล้วทางร้านอาหารยังสามารถมีกิจกรรมอ่ืนเพ่ิมเติมตามแนวทางสวนเกษตร
อินทรีย์ (On-site Organic Garden) เช่น การปลูกต้นไม้ อาจมีการเขียนชื่อลูกค้าไว้แล้วทางร้านอาหาร
ดูแลต่อให้ ในเวลาที่ลูกค้ากลับมาก็จะได้เห็นการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ตนเองปลูกทุกครั้ง และ                 
เมื่อโตเต็มที่แล้วก็ให้ลูกค้าน ากลับบ้านถือเป็นเป็นกลยุทธ์การรักษาลูกค้าในระยะยาวการปลูกผักแบบ
ออแกนิคหรือขายผลิตภัณฑ์ออแกนิคส าหรับคนรักษาสุขภาพเป็นกิจกรรมส่งเสริมเพ่ิมเติมท าให้ทาง
ร้านอาหารได้รายได้นอกเหนือจากการบริการอาหารเพียงอย่างเดียว อีกทั้งเป็นการดึงดูด                      
ความน่าสนใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการกับทางร้านอาหารเพ่ิมมากขึ้นนับว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
กับการสร้างสรรค์อีกด้วย นอกจากที่ได้กล่าวไปแล้วทางร้านอาหารสามารถใช้ต้นไม้เป็น  Signature 
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ของร้านโดยการท าเป็นของที่ระลึกจากทางร้านมอบให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านอาหารตามจ านวน
หรือตามยอดขายที่ทางร้านอาหารได้ก าหนดไว้ เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและถือเป็น               
การส่งเสริมให้ลูกค้าได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย  
 
บทสรุป 
 จากสถานการณ์ขยะอาหารโลกกับการจัดการอาหารในธุรกิจร้านอาหารจะเห็นได้ว่า
อุตสาหกรรมอาหารในร้านอาหารเป็นตัวกลางหลักของการปล่อยของเสียและการทิ้งเศษอาหาร               
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย การทิ้ง การสิ้นเปลืองทางอาหารอย่างเห็นได้ชัดเจนดังนั้นจาก
ประเด็นของความน่าสนใจในข้างต้นทั้งในเรื่องความส าคัญของขยะอาหารที่มีผลกระทบต่อมนุษยชาติ 
รวมถึงความส าคัญของธุรกิจอาหารในประเทศไทยที่มีอยู่อย่างมากมาย อีกทั้งจากสภาพการณ์ของ
อาหารโลกในปัจจุบันนั้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มข้ึนของความต้องการของประชากรที่มีต่ออาหารโลกและ
สภาวการณ์ความขาดแคลนอาหารในบางพ้ืนที่ของโลก ล้วนเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จ าเป็นต้องตระหนัก
ในความส าคัญและค้นหาแนวทางในการพัฒนาเพ่ือการสร้างความยั่งยืนด้านอาหารต่อไปโดยหนึ่งใน
แนวทางที่น่าสนใจและก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือ แนวคิดของการสร้างเศรษฐกิจสีเขี ยว
ทางด้านอาหารซึ่งในบทความวิชาการเรื่อง “Eco Restaurant” แนวทางการด าเนินธุรกิจอย่างนักคิด 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์ขยะอาหารโลกกับการจัดการ
อาหารในธุรกิจร้านอาหารภายใต้เศรษฐกิจสีเขียวและเสนอแนวทางการจัดการแบบ “ Eco 
Restaurant” อันประกอบด้วย E-Environmental Friendly, C - Composting, O – Organic ซึ่งเป็น
แนวทางการด าเนินธุรกิจร้านอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การจัดการร้านอาหารตาม
รูปแบบเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพราะธุรกิจร้านอาหารเพราะนอกจากจะเป็ น 
การสร้างความสามารถในการได้มาซึ่งรายได้และผลประกอบการทางธุรกิจแล้วยังถือเป็นการสร้างงาน
แก่คนในชุมชน และถือเป็นการช่วยลดสภาวการณ์ความขาดแคลนอาหารโลกอีกทางหนึ่งด้วย                        
ดังความส าคัญของแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวที่ว่าองค์ประกอบทั้ง3ด้านที่ส าคัญ อันประกอบด้วย 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ต้องท าควบคู่กันและสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจร้านอาหาร
ได้ในท้ายที่สุด 
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