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KEY TIPS to Reduce Food Waste During an Event
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เคล็ด (ไม) ลับ

Plan your EventOrganizer
วางแผนการจัดงานผูจัดงาน

Prepare your OperationVenue
เตร�ยมความพรอมการดําเนินการสถานที่จัดงาน

Collaborate on Food Waste PreventionAttendee
รวมมือปองกันขยะอาหารผูเขารวมงาน

แนวปฏิบัติดานการบร�หารจัดการขยะอาหาร
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ฉบับการลดขยะอาหารในงานอีเวนต

Organizer
Plan your Event

Venue
Prepare your
Operation

วางแผนการจัดงาน เตร�ยมพรอม
การดําเนินการ

ผูจัดงาน สถานที่จัดงาน

เคล็ด (ไม) ลับ
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KEY TIPS
to Reduce Food Waste during an Event

Attendee
Collaborate on Food Waste
Prevention 

รวมมือปองกันขยะอาหาร
ผูเขารวมงาน
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Plan your EventOrganizer

Choose the Right Venue & Catering
Which understand and are willing to
support your zero food waste goal

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

Contact a Food Rescue Organization 
(e.g. Thai SOS)

Get information on the requirements
in terms of hygiene standards and

procedure for food donation

วางแผนการจัดงานผูจัดงาน

เลือกสถานที่จัดงานและผูใหบร�การดานอาหารที่เหมาะสม

ผูจัดงานและสถานที่จัดงาน

ติดตอองคกรรับบร�จาคอาหาร

มีความพรอมใหการสนับสนุนและเขาใจถึง

จ�ดมุงหมายการเปลี่ยนขยะอาหารเหลือศูนย

สรางความมั่นใจวาเปาหมายและความสําคัญ

ของการปองกันขยะอาหารเปนที่รับทราบอยางดี

และสรางขอตกลงความรวมมือในการลดขยะ

อาหารใหเปนระเบียบแบบแผน
เพื่อรับทราบขอกําหนดมาตรฐานในการบร�จาค

อาหารอยางถูกสุขลักษณะ

เชน มูลนิธ�รักษอาหาร
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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

Share your Success
Publish your achievements

through your website, social
media, newsletter, etc.

KEY TIPS to Reduce Food Waste during an Event

Train your Staff

ฉบับการลดขยะอาหารในงานอีเวนตเคล็ด (ไม) ลับ

สื่อสารกับผูเขารวมงาน

เผยความสําเร็จ

ฝกอบรมพนักงาน

สอบถามจํานวนผูยืนยันการเขารวมงานและขอมูล

ความตองการอาหารพิเศษ รวมถึงกระตุนใหผูเขารวม

งานเขาใจถึงเปาหมายการลดขยะอาหารโดยสื่อสาร

ผานชองทางการลงทะเบียนหร�อทางโซเช�ยลมีเดีย

โดยการแชรผลสาเร็จผานสื่อตางๆ 

ไมวาจะเปนเว็บไซต

โซเช�ยลมีเดียจดหมายขาว เปนตน

ใหเขาใจถึงความสําคัญของการจัดการกับ

ขยะอาหารและเตร�ยมความพรอมดาน

การสื่อสารกับผูเขารวมงานอีเวนต

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
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Constantly Coordinate with the 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

Train your Staff
Share how important it is to prevent
food waste and encourage them

to take responsibility 
on minimizing food waste

Venue Prepare your Operation

ผูจัดงานและสถานที่จัดงาน
สรางความมั่นใจวาเปาหมายและความสําคัญ

ของการปองกันขยะอาหารเปนที่รับทราบอยางดี

และสรางขอตกลงความรวมมือในการลดขยะ

อาหารใหเปนระเบียบแบบแผน

หมั่นประสานงานกับผูจัดงาน
ติดตามจํานวนผูเขารวมงานและขอมูล

ความตองการอาหารพิเศษอยางสมํ่าเสมอ

เตร�ยมความพรอมการดําเนินการสถานที่จัดงาน

ฝกอบรมพนักงาน
ใหตระหนักถึงความสําคัญของ

การปองกันขยะอาหาร

และสรางเสร�มใหพนักงาน

ใหมีความรับผิดชอบในการลดขยะอาหาร

Get regular updates on the total number of 
attendees and dietary restrictions (if any)
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Showcase your Efforts
to Tackle Food Waste

Have signage to inspire your
attendees and/or have food

waste data available at the event

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

Food Waste Monitoring System

แสดงความมุงมั่น
ในการจัดการขยะอาหาร

โดยมีปายสื่อสารเพื่อสรางแรงบันดาลใจแก

ผูเขารวมงานหร�อมีการแสดงขอมูล

เกี่ยวกับขยะอาหารในงานอีเวนต

มีระบบติดตามขยะอาหาร
โดยการชั่งวัดขยะอาหารจากงานอีเวนตเพื่อช�้ใหเห็นถึงจํานวนและ

ประเภทของอาหารเพื่อนํามาปรับปรุงในการจัดงานครั้งตอไป

ประเมินผลการดําเนินการ

โดยมีการเปร�ยบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงจาก

อีเวนตครั้งกอนและใชอางอิงสําหรับอีเวนตครั้ง

ตอไป รวมทั้งสามารถแชรผลการลดขยะอาหาร

จากสถานที่จัดงานใหกับผูจัดงานไดอีกดวย

Measure food waste generated by the event 
and identify why and what food is discarded 

for ongoing improvement

KEY TIPS to Reduce Food Waste during an Event

ฉบับการลดขยะอาหารในงานอีเวนตเคล็ด (ไม) ลับ
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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

Attendee Collaborate �n Food Waste Prevention

ยืนยันการเขารวมงาน
โดยระบุจํานวนผูเขารวมงานที่แนนอน

และหากมีการเปลี่ยนแปลง

ควรแจงผูจัดงานลวงหนา

แจงความประสงคขออาหารพิเศษ
หากตองการขอรับอาหารพิเศษ 

เชน อาหารที่ปราศจากสารกอภูมิแพ

อาหารมังสว�รัติ อาหารทางศาสนา

ควรแจงทางผูจัดงานลวงหนาทุกครั้ง

รวมมือปองกันขยะอาหารผูเขารวมงาน
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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

เปนผูบร�โภคที่มีความรับผิดชอบ

ตักอาหารแตพอดี รับประทานหมดจาน

หร�อแจงจํานวนอาหารที่ตองการ

กับเจาหนาที่ทุกครั้ง

เพื่อปองกันอาหารเหลือทิ้ง

แสดงความคิดเห็น

แชรความคิดเห็นตอการลดขยะอาหาร

ใหผูจัดงานหร�อสถานที่จัดงานรับทราบ

รวมถึงชักชวนกลุมผูเขารวมงาน

ใหมีใจรักอาหาร และสราง

ความตระหนักใหแกคนรอบขาง

KEY TIPS to Reduce Food Waste during an Event

ฉบับการลดขยะอาหารในงานอีเวนตเคล็ด (ไม) ลับ



Food Waste

Online Media Website : http://www.micecapabilities.com

Facebook : MICE Capabilities

Please contact for more information

Email : responsiblemicetceb@gmail.com


