
เคล็ด (ไม่) ลับ
ฉบบัการลดขยะอาหารในงานอีเวนต์

เนือ้หาเทคนิคออกแบบโดย
ไลทบ์ลู เอนไวรอนเมนทอล คอนซลัติง้

วางแผนการจดังาน
ผู้จัดงาน

เตรยีมพรอ้มการด าเนินการ
สถานทีจ่ัดงาน

รว่มมือปอ้งกนัขยะอาหาร
ผู้เข้าร่วมงาน



วางแผนการจัดงานผู้จัดงาน

ผู้จัดงานและสถานท่ีจัดงาน
สรา้งความมั่นใจวา่เปา้หมายและความส าคัญ
ของการปอ้งกนัขยะอาหารเป็นท่ีรบัทราบอย่างดี
และสรา้งขอ้ตกลงความรว่มมือในการลดขยะ

อาหารใหเ้ป็นระเบียบแบบแผน

เลือกสถานท่ีจัดงานและผู้ให้บริการด้าน
อาหารท่ีเหมาะสม

มีความพรอ้มใหก้ารสนบัสนนุและเขา้ใจถึง
จดุมุง่หมายการเปลี่ยนขยะอาหารเหลือศนูย์

ติดต่อองคก์รรับบริจาคอาหาร
เพื่อรบัทราบขอ้ก าหนดมาตรฐานในการบริจาค
อาหารอยา่งถกูสขุลกัษณะ เช่น มลูนิธิรกัษอ์าหาร 

ฝึกอบรมพนักงาน
ใหเ้ขา้ใจถึงความส าคญัของการจดัการกบั
ขยะอาหารและเตรียมความพรอ้มดา้น
การสื่อสารกบัผูเ้ขา้รว่มงานอีเวนต์

เผยความส าเร็จ
โดยการแชรผ์ลส าเร็จผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่

วา่จะเป็นเว็บไซต ์โซเชียลมีเดีย
จดหมายขา่ว เป็นตน้

ส่ือสารกับผู้เข้าร่วมงาน
สอบถามจ านวนผูย้ืนยนัการเขา้รว่มงานและขอ้มลู
ความตอ้งการอาหารพิเศษ รวมถึงกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่ม
งานเขา้ใจถึงเปา้หมายการลดขยะอาหารโดยสื่อสาร
ผ่านช่องทางการลงทะเบียนหรือทางโซเชียลมีเดีย

เคล็ด (ไม)่ ลับ
ฉบบัการลดขยะอาหารในงานอีเวนต์

เนือ้หาเทคนิคออกแบบโดย
ไลทบ์ลู เอนไวรอนเมนทอล คอนซลัติง้



สถานทีจ่ัดงาน เตรียมความพร้อมการด าเนินการ

เนือ้หาเทคนิคออกแบบโดย
ไลทบ์ลู เอนไวรอนเมนทอล คอนซลัติง้

หม่ันประสานงานกับผู้จัดงาน
ติดตามจ านวนผูเ้ขา้รว่มงานและขอ้มลู

ความตอ้งการอาหารพิเศษอยา่งสม ่าเสมอ

ฝึกอบรมพนักงาน
ใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของการปอ้งกนั
ขยะอาหารและสรา้งเสริมใหพ้นกังานใหม้ี
ความรบัผิดชอบในการลดขยะอาหาร

มีระบบติดตามขยะอาหาร
โดยการชั่งวดัขยะอาหารจากงานอีเวนตเ์พ่ือ
ชีใ้หเ้ห็นถึงจ านวนและประเภทของอาหาร
เพ่ือน ามาปรบัปรุงในการจดังานครัง้ต่อไป

ประเมินผลการด าเนินการ
โดยมีการเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงจาก
อีเวนตค์รัง้ก่อนและใชอ้า้งอิงส  าหรบัอีเวนตค์รัง้
ต่อไป รวมทัง้สามารถแชรผ์ลการลดขยะอาหาร
จากสถานท่ีจดังานใหก้บัผูจ้ดังานไดอี้กดว้ย

แสดงความมุ่งม่ันในการจัดการขยะอาหาร
โดยมีปา้ยสื่อสารเพ่ือสรา้งแรงบนัดาลใจแก่

ผูเ้ขา้รว่มงานหรือมีการแสดงขอ้มลูเก่ียวกบัขยะ
อาหารในงานอีเวนต์

เคล็ด (ไม)่ ลับ
ฉบบัการลดขยะอาหารในงานอีเวนต์

ผู้จัดงานและสถานท่ีจัดงาน
สรา้งความมั่นใจวา่เปา้หมายและความส าคัญ
ของการปอ้งกนัขยะอาหารเป็นท่ีรบัทราบอย่างดี
และสรา้งขอ้ตกลงความรว่มมือในการลดขยะ

อาหารใหเ้ป็นระเบียบแบบแผน



ผู้เข้าร่วมงาน ร่วมมือป้องกันขยะอาหาร

ยืนยันการเข้าร่วมงาน
โดยระบจุ านวนผูเ้ขา้รว่มงานท่ีแน่นอนและหากมี
การเปลี่ยนแปลงควรแจง้ผูจ้ดังานลว่งหนา้

เป็นผู้บริโภคท่ีมีความรับผิดชอบ
ตกัอาหารแต่พอดี รบัประทานหมดจาน 
หรือแจง้จ านวนอาหารท่ีตอ้งการกบั

เจา้หนา้ท่ีทกุครัง้เพ่ือปอ้งกนัอาหารเหลือทิง้

แจ้งความประสงคข์ออาหารพิเศษ
หากตอ้งการขอรบัอาหารพิเศษ เช่น อาหารท่ี

ปราศจากสารก่อภมูิแพ ้อาหารมงัสวิรติั อาหารทาง
ศาสนา ควรแจง้ทางผูจ้ดังานลว่งหนา้ทกุครัง้

แสดงความคิดเห็น
แชรค์วามคิดเห็นต่อการลดขยะอาหารใหผู้จ้ดั
งานหรือสถานท่ีจดังานรบัทราบ รวมถึงชักชวน
กลุม่ผูเ้ขา้รว่มงานใหม้ีใจรกัอาหาร และสรา้ง

ความตระหนกัใหแ้ก่คนรอบขา้ง

เคล็ด (ไม)่ ลับ
ฉบบัการลดขยะอาหารในงานอีเวนต์

เนือ้หาเทคนิคออกแบบโดย
ไลทบ์ลู เอนไวรอนเมนทอล คอนซลัติง้
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Organizer
PLAN

YOUR EVENT

Venue
PREPARE

YOUR OPERATION

Attendee
COLLABORATE

ON FOOD WASTE 
PREVENTION



Choose the Right Venue & Catering

Which understand and are willing to 

support your zero food waste goal

Contact a Food Rescue 

Organization 

(e.g. Thai SOS)

Get information on the requirements 

in terms of hygiene standards and 

procedure for food donation

Communicate with Attendees

Ask for attendance confirmation and 

special dietary requirements

Engage attendees by sharing your food 

waste reduction objective through 

registration form and social media

Train your Staff

Make sure your team understands 

why it is important to fight food waste 

and knows how to communicate with 

attendees about your food waste 

prevention initiatives

Share your Success

Publish your achievements 

through your website, social 

media, newsletter, etc.
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Organizer

Organizer & Venue

Ensure that the objectives of food waste 

prevention initiatives are well understood

Make an agreement between the 

organizer and the venue to formalize 

collaboration to minimize food waste



Constantly Coordinate with the 

Organizer

Get regular updates on the total 

number of attendees and dietary 

restrictions (if any)

Train you Staff

Share how important it is to prevent 

food waste and encourage them 

to take responsibility on minimizing 

food waste

Showcase your Efforts

to Tackle Food Waste

Have signage to inspire your 

attendees and/or have food 

waste data available at the event

Food Waste Monitoring System

Measure food waste 

generated by the event and 

identify why and what food is 

discarded for ongoing 

improvement

Evaluate your Performance

Analyze how you performed 

compared to your food waste 

prevention goal and to other events. 

Inform the organizer on how much 

food has been saved by your venue

Venue PREPARE YOUR OPERATIONKEY TIPS
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Organizer & Venue

Ensure that the objectives of food waste 

prevention initiatives are well understood

Make an agreement between the 

organizer and the venue to formalize 

collaboration to minimize food waste



Submit your Confirmation

Inform the organizer if you have 

a change of plan and cannot 

attend the event asap

Inform the Organizer if you have 

a Special Diet

Always share your dietary 

restrictions (food allergy/religion) 

before the event if any

Be a Responsible Consumer

Take only what you can eat and 

ask for your preferred portion size

Share your Feedback

Suggest and share your opinion to the 

organizer and/or venue

Motivate your associates to be food 

lover at the events and beyond
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Attendee COLLABORATE ON
FOOD WASTE PREVENTION

KEY TIPS

to Reduce Food Waste during an Event


	FWP Tips (THAI Version)
	FWP Tips (ENG Version)

