
 “ขยะ” เป็นของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและการใช้สอยของมนุษย์ โดยสามารถจ�าแนกออกได้ตามลักษณะ

ขององค์ประกอบของขยะ ได้แก่ ขยะอินทรีย์ (organic waste) เป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ เช่น เศษอาหาร 

เศษพืชผักและผลไม้ เศษหญ้า เศษใบไม้และกิ่งไม้ รวมทั้งซากสัตว์และมูลสัตว์ต่างๆ เป็นต้น ขยะที่น�ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ 

(recycle waste) เช่น ขวด แก้ว พลาสติก และโลหะ เป็นต้น ขยะที่ไม่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ (non recycle waste) เช่น 

เศษอิฐ เศษปูนจากการก่อสร้าง เศษวัสดุต่าง ๆ จากการรื้อถอนอาคาร เถ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ตลอดจนเศษชิ้นส่วนของ

ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาจากการเพิ่มขึ้นและผลกระทบที่เกิดจากขยะ  

โดยจากผลการศึกษาของธนาคารโลกเก่ียวกับสถานการณ์และการคาดการณ์ปริมาณขยะในระดับโลก ในปี 2000 ประชากร 

ทั้งโลกผลิตขยะวันละ3 ล้านตัน และคาดว่าภายในปี 2025 จะเพิ่มขึ้นอีกสองเท่า 

 ขยะอาหาร (food waste) เป็นสิง่เหลอืท้ิงในข้ันตอนการบรโิภค ไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ

(United Nation Food Organization, FAO) ได้จัดพิมพ์รายงานภายใต้ชื่อ “Global Food Losses and Food Waste” 

ในปี 2011 โดยน�าเสนอแนวคิดและข้อมูลผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสภาวะการสูญเสียอาหารและขยะอาหารในระดับโลก  

และให้ค�านิยามของ การสูญเสียอาหารและขยะอาหาร (food loss and waste, FLW) หมายถึง การสูญเสียอาหารซึ่งมี 

เป้าหมายเพื่อการบริโภคจากทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานอาหาร (food supply chain) ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวไปจนถึง

การบริโภค ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ส�าหรับสถานการณ์ของขยะอาหาร มีรายงานการสูญเสียอาหารหรือเกิดขยะอาหารของโลก 

คิดเป็นประมาณ 1.3 พันล้านตันต่อปี โดยยุโรปและอเมริกาเหนืออัตราการสูญเสียอาหารเฉลี่ยปีละ 280 - 300 กิโลกรัมต่อคน 

ประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีละ 120 - 170 กิโลกรัมต่อคน ส�าหรับประเทศไทยข้อมูลจากกรมควบคุม

มลพษิรายงานข้อมูลการสญูเสยีอาหารหรอืวตัถดุบิอาหารในประเทศไทยในปี 2017 ม ีปรมิาณขยะมลูฝอย 27.93 ล้านตนั หรอื 

ประมาณ76,529 ตันต่อวัน ปริมาณขยะอินทรีย์ (ขยะอาหาร) 17.87 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็น 64 % ของปริมาณขยะมูลฝอย

ทั้งหมด การจัดการขยะมูลฝอยประมาณ 9.76 ล้านตัน จะเข้าสู่ระบบการรีไซเคิล และขยะมูลฝอยประมาณ 10.85 ล้านตัน 

จะถูกน�าไปก�าจัดด้วยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาควบคุม ส่วนปริมาณขยะมูลฝอยอีก 7.32 ล้านตัน

ถูกน�าไปทิ้งที่แหล่งทิ้งโดยเทกองรวมกันไม่มีการควบคุม ซึ่งการจัดการขยะแบบนี้ท�าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิด

มลพิษต่อผูท้ีอ่ยูอ่าศยัในบรเิวณใกล้เคยีง เช่น การกระจายของเชือ้โรคต่าง ๆ  ปนเป้ือนลงสู่ดินและแหล่งน�า้ นอกจากนีก้ารจดัการ

ขยะอาหารด้วยการฝังกลบ (landfilling) จะก่อให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas, GHG) เช่น ก๊าซมีเทน 

ซึ่งมี global warming potential สูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 25 เท่า นอกจากนี้ยังพบก๊าซในกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์

และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ปนอยู่ด้วย โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากขยะอาหารทั่วโลกมีปริมาณสูงถึง 3.6 พันล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (carbondioxide equivalent, CO2 eq.) ต่อปี

เปล่ียนของเสียจากอาหารให้เป็นปุ ๋ยหมัก 
ช่วยน�ำธำตุอำหำรกลับคืนสู่ดิน
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 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
ร่วมกับ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง สหประชาชาติ (UNEP)  
มีค�าแนะน�าในการจัดการปัญหาขยะอาหารโดยใช้หลักการ
การจดัการของเสยี ซึง่มแีนวทางการด�าเนนิการบรหิารจัดการ
ขยะและอาหารส่วนเกิน ตั้งแต่การป้องกัน การจัดสรร 
เพื่อประโยชน์สูงสุด การน�ามาผลิตเพื่อใช้ใหม่ การก�าจัด 
เพ่ือผลิตเป็นพลังงาน และการก�าจัดด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น  
การฝังกลบ โดยการจัดการที่ดีที่สุด คือการลดปริมาณขยะ

และป้องกันการเกิดขยะอาหารโดยในภาคเกษตรกรรมและ
อาหารมีเป้าหมายลดความสูญเสียตลอดห่วงโซ่การผลิต
อาหาร 5% ต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563– 2579 อย่างไรก็ตาม 
อกีแนวทางหนึง่ทีส่�าคัญก็คือการจัดการขยะอาหารเพ่ือน�ามา
ใช้ประโยชน์ ซึ่งขยะอาหารมีองค์ประกอบคือสารอินทรีย์ 
ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สามารถน�ามาผลิตเป็นปุ ๋ยอินทรีย์ ก็คือ 
ปุ๋ยหมัก (compost) น�าไปใช้ในการเพิ่มคุณภาพดินเพื่อ 
การเพาะปลูกพืช

การป้องกันการเกิดขยะอาหาร
การป้องกัน

การบริจาคอาหารส่วนเกินแก่ผู้ยากไร้  
และผลิตเป็นอาหารสัตว์จัดสรรเพื่อประโยชน์สูงสุด

การผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ยหมัก 
จากขยะอาหารน�ามาผลิตเพื่อใช้ใหม่

การเผาเพื่อผลิตพลังงานการก�าจัดเพื่อ
เป็นพลังงาน

การเผาและการฝังกลบก�าจัด

วิธีการที่ควรด�าเนินการมากที่สุด

วธิกีารทีค่วรด�าเนินการน้อยทีส่ดุ

การบริหารจัดการขยะและอาหารส่วนเกินที่ดี
FAO ได้ให้ค�าแนะน�าในการแก้ปัญหา
ขยะอาหารและอาหารส่วนเกิน

การจัดการขยะอาหาร

FOOD SUPPLY CHAIN
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 การผลิตปุ๋ยหมัก (Composting) เป็นวิธีการที่สามารถน�ามาใช ้
ในการจัดการขยะเศษอาหารได้อย่างดี และท�าได้ง่าย ซึ่งขยะเศษอาหาร
มีองค์ประกอบหลกัเป็นสารอนิทรย์ีทีจ่ดัอยูใ่นประเภททีย่่อยสลายได้ง่าย  
การท�าปุย๋หมกัจึงใช้เวลาย่อยสลายได้ไม่นาน การท�าปุย๋หมักเป็นกระบวนการ 
ที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์ ดังน้ันจ�าเป็นต้องมีการควบคุม
ปัจจัยที่เหมาะสมให้จุลินทรีย์ได้มีการย่อยสลายวัสดุต่างๆ เช่น การรักษา
ความชื้นในกองปุ๋ยหมัก 50-60%  และการระบายอากาศ จะเห็นว่า
จุลินทรีย์เป็นตัวการส�าคัญในกระบวนการท�าปุ๋ยหมัก ดังนั้นจึงมีการน�า
จุลนิทรย์ีทีม่ปีระสทิธิภาพมาใช้ในการผลติปุย๋หมกั เพือ่ให้การท�าปุย๋หมกั
ได้รวดเร็วขึ้น ส�าหรับประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่น�ามาใช้ในการ
ท�าปุ๋ยหมักทั้งของภาครัฐและเอกชน ส�าหรับภาครัฐโดยกรมพัฒนาที่ดิน
ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ในการท�าปุ ๋ยหมัก เรียกว่า  
สารเร่งซปุเปอร์ พด.1 ประกอบด้วยจุลนิทรย์ีทัง้แบคทีเรยี แอคตโินมยัซสิ 
และเชื้อรา 8 สายพันธุ์ นอกจากนี้รูปแบบของการหมักขยะอินทรีย์ 
มีทั้งการหมักแบบไม่ใช้ถังหมัก (nonreactor process) การหมัก 
ในรปูแบบนีเ้ป็นการน�าวสัดอิุนทรย์ีมากองไวให้เกิดกจิกรรมการย่อยสลาย
โดยจุลินทรีย์ซึ่งจะมีการเติมอากาศหรือไม่มีการเติมอากาศก็ได้สามารถ
พลิกกลับกองปุ๋ยเพื่อช่วยให้วัสดุคลุกเคล้ากันและเกิดการระบายอากาศ 
และช่วยให้เกิดการย่อยสลาย หรือการท�าแบบไม่พลิกกลับกองแต่ใช้วิธี
การให้อากาศแบบอื่น ส�าหรับรูปแบบการหมักแบบใช้ถังหมัก (reactor 
process) นั้นจะมีการควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการหมัก  
เช่น เคร่ืองเติมอากาศ การกวน และการควบคุมความชื้น เป็นต้น  
ข้อดีของการหมกัในถังหมักคอืกระบวนการย่อยสลายเกดิขึน้อย่างรวดเรว็ 
ใช้เวลาน้อย เหมาะสมกับการใช้งานในบริเวณที่มีพื้นที่จ�ากัด 

 ปุ๋ยหมักจัดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง  
จึงช่วยในการปรับปรุงสมบัติของดินทั้งทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพ ท�าให้ดินร่วนซุย  
การระบายอากาศ  และการอุม้น�า้ของดนิดขีึน้ 
เป็นแหล่งธาตุอาหารพืช  ทั้งธาตุอาหารหลัก 
ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ ช่วยดูดยึดและ
เป็นแหล่งเกบ็ธาตอุาหารในดนิไม่ให้ถกูชะล้าง
สูญเสียไปได้ง่าย  และปลดปล่อยธาตุอาหาร
ออกมาให้พืชใช้ประโยชน์ทีละน้อยตลอดฤดู
ปลูก เพ่ิมความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลง
ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน และเป็นแหล่ง
อาหารของจุลินทรีย์ดิน รวมทั้งการจัดการ
ขยะเศษอาหารโดยการท�าปุ๋ยหมักจะช่วยลด
ปริมาณขยะอนิทรีย์ท่ีจะฝังกลบ ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการลดการฝังกลบขยะ
อินทรีย์อีกด้วย

ที่มา:	 กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน	
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