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Consumer Awareness Level Transformative behavior Further development of a defined 

consumer education approach

To understand the Eco-awakening Intention vs. Action gap among both 
sides of the value chain – demand side and supply side. 

▪ To enhance a better understanding 

▪ To provide information that would help enabling to address the gaps between consumers and 
companies and influencing companies to adopt SCP practices and improve the company’s 
business (of food and agri-food related business) strategy transformation and operation and transform 
their products sustainably. 

BACKGROUND & OBJECTIVES
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The study is designed to help 
WWF understand the Eco-
awakening Intention vs. Action 
gap among both sides of the 
value chain – demand side and 
supply side. 

▪ Research Method: 
Sequential mixed method 
among Demand-driven side 
(consumers) and Supply-
driven side (CRG, retailer and 
food delivery)

RESEARCH METHOD
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RESEARCH FRAMEWORK
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Executive Summary
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Executive Summary (Demand Side)
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65% of consumers are concerned about sustainability. 
Now it become ‘a must’ for all business.

They develop different level of awareness and 
sustainability practices depends on their life stage 
including

1) 35% Survivor Low level of awareness among all

▪ Gen Y consumers who are self employed. Low-mid HH income level. They are caring themselves on survival 
factors rather than the world. Food waste management is only transformative action that can be found within 
this group. Only personal reasons can be observed as to reduce odors or unwanted animals.

WWF’s Action way forward  

Current Transformative behaviors - Food Waste Management

Possible Transformative behaviors - Grow Own Food, Food Loss Management, 
Sustainable Food Packaging

Message and communication - Deliver message to convey consumer shared value focusing 
on cost saving with other added on benefit e.g. health, convenience, 
and sustainable topics Personal reason > 

sustainability reason



Executive Summary (Demand Side)
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WWF’s Action way forward  

Current Transformative behaviors - Using cloth or reusable plastic bags, read/search info in label

Possible Transformative behaviors - Food Waste & Loss Management, Sustainable Food Packaging, 
Consumption of Sustainable Food, Less Meat Consumption 

Message and communication - High level of sustainability knowledge can be communicated with 
this group. Organization/Company could be a great driver to 
encourage/persuade developers to perform sustainability action at 
higher level. Health and beauty could be an add-on benefits for 
sustainability action e.g. organic food & less meat consumption for 
better health.

2) 42% Developer Mid level of awareness  

▪ Developers are metro urbanist who are office worker 
normally. They tend to have good knowledge on 
sustainability while transformative behaviors are limited due 
to life constraint e.g. time, family, living area

Personal reason = 

sustainability reason



Executive Summary (Demand Side)

8

WWF’s Action way forward  

Current Transformative behaviors - Every possible activities  

Possible Transformative behaviors - Growing crop/raising livestock, reducing meat consumption

Message and communication - Message can be focused on sustainability emphasizing on how 
reducing meat consumption and growing group by themselves can 
help the world better. Personal reason e.g. health benefit can be 
communicated as added value to drive faster action.

2) 23% Passioner High level of awareness  

▪ Passioner are mostly affluent gen X who have a strong 
passion to secure a world by sustainable practice. They are 
highly involved in sustainable action.

Sustainability reason 

> Personal reason 



Executive Summary (Supply Side)

Internal policy, variety of consumer preference, 
and low bargaining power are key barriers to 
apply SCP in business for chain restaurant, food 
retail, and food delivery service respectively.



Executive Summary (Supply Side)
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Each type of food business apply SCP by several relevant practices including:

CHAIN RESTAURANT FOOD RETAIL FOOD DELIVERY SERVICE

• Promote the origin of 
ingredients and more selective 
on vegetable for consumers

• Deal with farmers & 
agriculturist directly

• Sell short shelf life product in 
application with lower price to 
reduce food waste

• Offers jobs & accommodations to 
part-time employee that mostly 
are students & disabled

• Harnessing digital tools & innovations in 
store. Plus, using big data to forecast 
demands to match with supplies

• Negotiate with suppliers on the cost 
to be affordable for consumers

• Support the local crops by selling it in 
the local branches

• Reduce single-use packaging & recycle 
plastic through ‘reverse machine.

• Adopt and support renewable 
energy for carbon emission

• Promote the local stores or 
restaurant as seen as upcoming 
trend

• Sell nearly-expired products in 
lower price (สนิคา้ปา้ยเหลอืง) to reduce 
food waste & carbon

• Forecast demands from the 
restaurant to inform agriculturists 
in producing products to decrease 
food loss



Executive Summary (Supply Side)
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From the brands, there are high potential & intention in a few activities such Healthy diet, Reducing food 
loss & waste, and Stronger rural livelihoods, since these SCP practices could give them the benefit to their 

business. Plus, it requires no difficulties in operation & technical issue.

GOOD FROM EASINESS 
(especially in operation)

GOOD FOR BUSINESS
(Profit & Branding)

KEY SUCCESS FACTORS 
in practices adoption

CONSCIOUSNESS & KNOWLEDGE
in employees & leaders

MOTIVATIONS
among business brands

TRUST & COOPERATION
from stakeholders & consumers

Internal factors External factors
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RECOMMENDATIONS: WWF roadmap 

in SCP information, especially to
those brands who have small
team with low knowledge on SCP
for more understanding

Hosting the strategic workshop with
brands’ working team and illustrate the
success case / campaigns from relatable
business to inspire ‘how to’ and ‘benefit’
they can earn from SCP

Provide list of local or rural community
who have healthy production that might
need help. Plus, connect brands to any unit
/ organization that need helps or supply
from brands such as zoo to receive food.



Executive Summary (Supply Side)

Possible SCP practice to grab sustainability demand

• Health benefits, unprocessed, no additives, right 

amount of consumption are choices for new 

consumption era.

• Promote opportunity for all and wider choice 

/supply

o Highlight good policy on labor, environmental 

policies of production, and animal husbandry 

that meets ethical standards

o Seasonal and local product offering can be 

communicated with local entrepreneurs and 

stories.

• Sustainable packaging is a strong touchpoint to 

deliver sustainability in business



Social Listening
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Finding in detail
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Research Methodology

Gathering Data

1

1. Data Collection

Collect data from social media 
platform in Thailand including 

2. Data Selection

Grab interested message by 
selected keyword and hashtag

Others
News, Forum

2 3

Organizing and Selecting data Analysis and Visualization

3. Data Cleansing

Check and clean data to ensure 
data accuracy

4. Data Selection

Categorizing data by interested 
topic for further analysis

5. Data Analysis

Analyze data to find insight

6. Data Visualization

Develop analysis and report 
น ำเสนอผลลัพธใ์นกำรจัดกลุม่และ



Waste 
Stream

Packaging

Sustainable Solution in Agri-Food Chain

Processing
Food 

Production
ConsumptionDistribution

Organic Farming

Better Livestock 
System

Technology in 
Production

Local Employment

Worker Welfare

Less Chemical 
Byproduct

Less Processed 
Food

Chemical Control 
Process

Recycle & 
Biodegradable 

Packaging

Appropriate Food 
Storage

Extended Shelf Life 
Packaging

No Unnecessary 
Packages

Less Gas Emission 
Vehicle

Plastic Container 
Reduction

Environment-Friendly 
Container

Nearly Expired 
Food Discount

Efficient Delivery

Food Waste & Loss 
Management

Organic Food

Less Meat 
Consumption

Grow Own Food

Less Food Delivery 
Ordering

Sustainable Food 
Packaging

Sustainable Labeled 
Food

Food Planning

Extended Shelf Life

Imperfect/Nearly 
Expired Food

Seasonal Food

Refill Raw Material

Local Food

Logistics

*According to WWF Agri-Food Chain (Simplified Version)



What Consumer Talks?

*All data has been collected from 1 Sep 2021 – 31 Aug 2022

Cryptocurrency 402K Messages

Expensive Pork (หมูแพง)             121K Messages

Less Meat Consumption              110K Messages

Organic Food & Farming              93K Messages

Grow Own Food & Urban Farming       75K Messages

Food Waste Management                  70K Messages

Sustainable Food Packaging              24K Messages

BLACKPINK 362K Messages

Cannabis 820K Messages

Electrical Vehicle 83K Messages

Most Talked About Topics in Society

Topic No. of Messages on social media
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Less Meat Consumption 
การลดการบรโิภคเนือ้สตัว ์

Data Period: 1 Sep 2021 - 31 Aug 2022

Social Listening Report and Analysis



ABC Summary: Less Meat Consumption
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Positive

Negative

A
(Activator)

B
(Behavior)

C
(Consequence)

A1: ตอ้งกำรดแูลสขุภำพ (Health Concern)
A2: ตอ้งกำรควบคมุน ้ำหนักหรอืรูปร่ำง
A3: เชือ่วำ่กำรลดกำรกนิเนื้อสตัวช์ว่ยลดปัญหำสิง่แวดลอ้ม
(Environment Concern)
A4: เชือ่ในกำรใหค้ณุคำ่กบัทกุชวีติ ไมเ่บยีดเบยีนสตัว์
A5: อำหำรจำกพชืน่ำกนิ สนใจผลติภัณฑ/์นวตักรรมใหม่
A6: อยำกกนิตำมบคุคลตวัอย่ำง KOLs
A7: สือ่/ภำพยนตร/์สำรคดเีกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มและสขุภำพ
A8: เชือ่วำ่เป็นกำรถอืศลี ท ำควำมดี
A9: กนิตำมครอบครัว
A10: ตอ้งกำรบนหรอืขอพรเพือ่ผลประโยชน์สว่นตัว

B1: Plant-based งดอำหำรจำกสตัวต์ำมควำมพงึพอใจ
B2: Plant-based Whole Food เลอืกกนิเฉพำะอำหำรจำกพชืทีเ่ป็น
ธรรมชำต ิผำ่นกระบวนกำรปรุงแตง่นอ้ย
B3: Vegan งดผลติภัณฑท์กุชนดิทีม่ำจำกสตัว์
B4: กนิเจ งดเนือ้สตัวเ์ฉพำะในชว่งเทศกำล
B5: มงัสวริตั ิงดเนือ้สตัวใ์นอำหำรทกุมือ้หรอืงดเฉพำะชว่งเวลำที่
ก ำหนด

C1: สขุภำพดขีึน้ เจ็บป่วยนอ้ยลง ผวิพรรณดขีึน้
C2: ไดผ้ลลพัธก์ำรควบคมุน ้ำหนักหรอืรูปร่ำงตำมทีต่อ้งกำร
C3: รูส้กึดทีีไ่ดถ้อืศลีหรอืไมเ่บยีดเบยีนสตัว์
C4: ตอบโจทยด์ำ้นรสชำติ

A11: เชือ่วำ่อำหำรจำกพชืไม่สำมำรถทดแทนสำรอำหำร
ทีม่ำจำกเนือ้สตัวไ์ด ้
A12: มคีวำมสขุกบักำรกนิเนื้อสตัว์
A13: มองวำ่เป็นวถิกีำรกนิทีต่อ้งใชต้น้ทนุสงูหรอือำหำรจำก
พชืมรีำคำสงู
A14: มองวำ่กำรลดทำนเนือ้สง่ผลตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยกวำ่
กำรกระท ำของมนุษย/์ปัจจัยอืน่
A15: มองวำ่ Plant-based และ Processed Food มสีำรเตมิ
แตง่หรอืกำรดดัแปลงมำกเกนิไป
A16: เขำ้ถงึวตัถดุบิหรอือำหำรจำกพชืไดย้ำก

B6: ยังคงกนิเนือ้สตัวแ์ละอำหำรจำกสตัวต์ำมปกตติอ่ไป
B7: เลกิวถิกีำรกนิแบบ Plant-based/มังสวรัิต/ิVegan/เจ

C5: ไดรั้บสำรอำหำรไมเ่พยีงพอ สขุภำพออ่นแยล่ง
C6: ไมไ่ดผ้ลลพัธก์ำรควบคมุน ้ำหนักหรอืรูปร่ำงตำมทีต่อ้งกำร
C7: ไมม่คีวำมสขุหรอืรูส้กึไมเ่ต็มอิม่กบักำรกนิเฉพำะอำหำรจำกพชื
C8: ไมต่อบโจทยด์ำ้นรสชำติ
C9: รำคำแพง



ABC Summary: Less Meat Consumption

19

A12: มคีวำมสขุกบักำรกนิเนือ้สตัว์
A13: มองวำ่เป็นวถิกีำรกนิทีต่อ้งใชต้น้ทนุสงูหรอือำหำรจำกพชืมรีำคำสงู
A14: มองวำ่กำรลดทำนเนือ้สง่ผลตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยกวำ่
กำรกระท ำของมนุษย/์ปัจจัยอืน่

Accept & Ability
เชือ่วา่เป็นเร ือ่งทีด่แีละสามารถท าได้

Willing to Action
มแีรงกระตุน้ตอ่การท า

พฤตกิรรม

ไมเ่ห็นดว้ยและไมส่นใจจะท า

เห็นดว้ยแตย่งัไมเ่ต็มใจทีจ่ะท า เห็นดว้ยและยนิดที า

No Willing to Action
ไมม่แีรงกระตุน้ตอ่การท า

พฤตกิรรม

Not Accept & No Ability
ไมเ่ชือ่วา่เป็นเร ือ่งทีด่แีละไมส่ามารถท าได้

ท าตามแตย่งัมปีญัหาอืน่ ๆ

A1: ตอ้งกำรดแูลสขุภำพ (Health Concern) & C1: สขุภำพดขีึน้ เจ็บป่วยนอ้ยลง ผวิพรรณดขีึน้
A2: ตอ้งกำรควบคมุน ้ำหนักหรอืรูปร่ำง & C2: ไดผ้ลลพัธก์ำรควบคมุน ้ำหนักหรอืรูปร่ำงตำมทีต่อ้งกำร
A3: เชือ่วำ่กำรลดกำรกนิเนื้อสตัวช์ว่ยลดปัญหำสิง่แวดลอ้ม
A4: เชือ่ในกำรใหค้ณุคำ่กบัทกุชวีติ ไมเ่บยีดเบยีนสตัว์ & C3: รูส้กึดทีีไ่ดถ้อืศลีหรอืไม่เบยีดเบยีนสตัว์
A5: อำหำรจำกพชืน่ำกนิ สนใจผลติภัณฑ/์นวตักรรมใหม่
A6: อยำกกนิตำมบคุคลตวัอย่ำง KOLs
A7: สือ่/ภำพยนตร/์สำรคดเีกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มและสขุภำพ
A8: เชือ่วำ่เป็นกำรถอืศลี ท ำควำมดี
A9: กนิตำมครอบครัว
A10: ตอ้งกำรบนหรอืขอพรเพือ่ผลประโยชน์สว่นตัว
C4: ตอบโจทยด์ำ้นรสชำติ

A11: เชือ่วำ่อำหำรจำกพชืไมส่ำมำรถทดแทนสำรอำหำรทีม่ำจำกเนือ้สตัวไ์ด ้ A15: มองวำ่ Plant-based และ Processed Food มสีำรเตมิแตง่หรอืกำรดัดแปลงมำก
เกนิไป
A16: เขำ้ถงึวัตถดุบิหรอือำหำรจำกพชืไดย้ำก
C5: ไดรั้บสำรอำหำรไมเ่พยีงพอ สขุภำพออ่นแอลง
C6: ไมไ่ดผ้ลลัพธก์ำรควบคมุน ้ำหนักหรอืรปูรำ่งตำมทีต่อ้งกำร
C7: ไมม่คีวำมสขุหรอืรูส้กึไมเ่ต็มอิม่กบักำรกนิเฉพำะอำหำรจำกพชื
C8: ไมต่อบโจทยด์ำ้นรสชำติ
C9: รำคำแพง
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2: แรงกระตุน้ดา้นสิง่แวดลอ้ม
(สายสิง่แวดลอ้ม)

ผูบ้รโิภคทีจ่ะลดกำรบรโิภคเนื้อสตัว ์

โดยมเีป้ำหมำยเพือ่ลดปัญหำ

สิง่แวดลอ้ม ซึง่ในกลุม่คนทีย่งัไม่

เต็มใจทีจ่ะท าตอ้งกำรขอ้เท็จจรงิมำ

สนับสนุนวำ่กำรลดกำรบรโิภค

เนือ้สตัวส์ำมำรถชว่ยลดปัญหำ

สิง่แวดลอ้มไดอ้ยำ่งยั่งยนืจรงิ และมี

แนวโนม้ทีจ่ะไมช่อบกำรโนม้นำ้ว

ดว้ยแรงกระตุน้ดำ้นควำมเชือ่ 

โดยเฉพำะเรือ่งบญุ บำป

3: แรงกระตุน้ดา้นความเชือ่ 
(สายบญุ)

ผูบ้รโิภคทีจ่ะลดกำรบรโิภคเนื้อสตัว ์

โดยมเีป้ำหมำยมำจำกควำมเชือ่ใน

เรือ่งบญุ บำป กำรถอืศลี กำรขอพร

หรอืกำรบนกับสิง่ศกัดิส์ทิธิ์ ซ ึง่จะมี

แรงกระตุน้มำกขึน้เมือ่ไดเ้ห็น

ผลลัพธด์ำ้นผลบญุ โชคลำภ หรอื

ควำมสบำยใจเมือ่ไดถ้อืศลี

จำกกำรวเิครำะหข์อ้ควำมบนโซเชยีลมเีดยีดว้ย ABC Framework พบวำ่สำมำรถจัดกลุม่ผูบ้รโิภคตำมแรงกระตุน้ (Activator) ไดเ้ป็น 4 กลุม่ ดงันี้

1: แรงกระตุน้ดา้นสขุภาพและ
รา่งกาย (สายสขุภาพ)

ผูบ้รโิภคทีจ่ะลดกำรบรโิภคเนื้อสตัว ์

โดยมเีป้ำหมำยในกำรดแูลสขุภำพ 

หรอืควบคมุน ้ำหนักหรอืรปูรำ่ง ซึง่จะ

มแีรงกระตุน้มำกขึน้เมือ่สขุภำพ

แข็งแรงขึน้ หรอืมรีปูรำ่งทีต่อ้งกำร 

ในทำงกลับกันกลุม่คนทีล่ดเนือ้สตัว ์

แลว้แตย่งัมปีญัหา อำจเกดิจำก

กำรจัดสรรมือ้อำหำรไดไ้มต่รงตำม

หลักโภชนำกำรหรอืไมเ่หมำะสมกับ

รำ่งกำยของตนเอง

4: แรงกระตุน้ดา้นความ
แปลกใหม ่(สายอยากลอง)

ผูบ้รโิภคทีล่ดกำรบรโิภคเนือ้สตัว ์

โดยเกดิจำกควำมอยำกลองกนิ

อำหำรจำกพชืทีม่หีนำ้ตำรับประทำน

หรอืมนีวตักรรมกำรผลติทีน่่ำสนใจ 

ผำ่นกำรเห็นภำพอำหำรหรอืขอ้มลู

ขำ่วสำรจำกสือ่ บคุคลตัวอยำ่ง 

KOLs หรอืแบรนดต์ำ่ง ๆ

ซึง่ WWF และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง (Stakeholder) สำมำรถสง่เสรมิใหผู้บ้รโิภคทีย่ังไมเ่ห็นดว้ยหรอืมปัีญหำกับกำรลดกำรบรโิภคเนือ้สตัวก์ลำยมำเป็นกลุม่ทีเ่ห็นดว้ยและยนิดที ีจ่ะลดการ

บรโิภคเนือ้สตัวไ์ด ้โดยค ำนงึถงึแรงกระตุน้และปัจจัยตำ่ง ๆ ทีแ่ตกตำ่งกันของผูบ้รโิภค 4 กลุม่นี้
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Educate กลุม่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยและไมส่นใจจะท า

Motivate กลุม่ทีเ่ห็นดว้ยแตย่งัไมเ่ต็มใจทีจ่ะท า Support กลุม่ทีเ่ห็นดว้ยและยนิดที า

Fix กลุม่ทีท่ าตามแตย่งัมปีญัหาอืน่ๆ

จำกกำรวเิครำะหข์อ้ควำมบนโซเชยีลมเีดยี พบวำ่มขีอ้เสนอแนะตอ่บทบำทหนำ้ทีข่อง WWF แบง่เป็นประเด็นไดด้ังนี้

• สนับสนุนใหผู้บ้รโิภคทีล่ดกำรบรโิภคเนือ้สตัวอ์ยูแ่ลว้ใหท้ ำตอ่ไปในระยะ
ยำว เชน่ จัดกจิกรรมหรอืสรำ้ง Community ของผูบ้รโิภคทีม่แีรงกระตุน้
กลุม่เดยีวกนั, สือ่สำรเกีย่วกบัประโยชนข์องกำรลดกำรบรโิภคเนือ้สตัวไ์ป
ถงึผูบ้รโิภคกลุม่อืน่ ๆ 

• ใหค้วำมรูแ้กผู่บ้รโิภคเกีย่วกบัจัดสรรมือ้อำหำรจำกพชื ใหไ้ดรั้บสำรอำหำร
ครบถว้นและเหมำะสมกบัรำ่งกำย

• ผลักดันแบรนดผ์ูผ้ลติใหพ้ัฒนำอำหำรจำกพชืใหต้อบโจทยผ์ูบ้รโิภคมำก
ขึน้

• สรำ้งควำมเชือ่มัน่ใหก้บัผูบ้รโิภคทีใ่สใ่จสิง่แวดลอ้ม วำ่กำรลดกำรบรโิภค
เนือ้สตัวม์สีว่นชว่ยลดปัญหำสิง่แวดลอ้ม โดยน ำเสนอขอ้เท็จจรงิ

• ผลักดันแบรนดผ์ูผ้ลติใหพ้ัฒนำอำหำรใหต้อบโจทยผ์ูบ้รโิภค และมี
กระบวนกำรผลติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมำกขึน้

• กระตุน้ใหผู้บ้รโิภคคอ่ย ๆ ปรับเปลีย่นวถิกีำรกนิทลีะนดิ เพือ่สรำ้งควำมคุน้เคย 
เชน่ กนิ Plant-based สปัดำหล์ะ 1 วัน แลว้คอ่ย ๆ เพิม่จ ำนวนวันในอนำคต

• ใหค้วำมรูแ้กผู่บ้รโิภคเกีย่วกบัโภชนำกำรในอำหำรจำกพชืวำ่สำมำรถท ำให ้
ทดแทนเนือ้สตัวไ์ดอ้ยำ่งไร

• ผลักดันแบรนดผ์ูผ้ลติใหพ้ัฒนำอำหำรจำกพชืใหม้สีำรอำหำรทีค่รบถว้น และ
เขำ้ถงึไดง้ำ่ยขึน้

ความทา้ทายของ WWF:
• ผูบ้รโิภคทีใ่สใ่จสิง่แวดลอ้มบำงสว่นยังไมเ่ชือ่ม่ันวำ่กำรลดหรอืงดกำรกนิเนือ้สตัวจ์ะชว่ยลดปัญหำสิง่แวดลอ้มไดอ้ยำ่งย่ังยนื และตอ้งกำรรูข้อ้เท็จจรงิเพือ่ประเมนิวำ่ควรจะ

ปรับเปลีย่นวถิกีำรกนิหรอืไม่

• ผูบ้รโิภคสว่นใหญย่ังมขีอ้จ ำกัดในกำรเขำ้ถงึผลติภัณฑอ์ำหำรจำกพชื (ตน้ทนุในกำรซือ้อำหำรและกำรดแูลสขุภำพทีส่งู ชอ่งทำงกำรจ ำหน่ำยทีย่ังครอบคลมุทกุพืน้ที)่
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Positive

Negative

A
(Activator)

B
(Behavior)

C
(Consequence)

A1: กำรสนับสนุนจำกรัฐบำล
A2: เขำ้ใจวำ่อำหำรออรแ์กนคิดตีอ่สขุภำพ (Health
Concern)
A3: เขำ้ใจวำ่เกษตรอนิทรยีด์ตีอ่สิง่แวดลอ้ม
(Environment Concern)
A4: มองวำ่เป็นแหลง่อำหำรทีส่ะดวกในชว่งโควดิ
เพรำะไมต่อ้งเดนิทำงไปซือ้และเสีย่งโควดิ (COVID-
19 Concern)
A5: ตอ้งกำรกจิกรรมคลำยเครยีดและฆำ่เวลำในชว่ง
โควดิ
A6: ท ำตำมบคุคลตัวอยำ่ง KOLs

A7: ตน้ทนุของกำรผลติสงูและรำคำแพงส ำหรับกำร
บรโิภค
A8: มองวำ่นโยบำยคำ่แรงของรัฐนัน้สงูส ำหรับผูผ้ลติ
และต ่ำส ำหรับผูบ้รโิภค
A9: ผลผลติไมส่วย สง่ผลเสยีตอ่ธรุกจิ

B1: ปลกูผักผลไมอ้อรแ์กนคิ/ปลอดสำร
B2: ซือ้ของออรแ์กนคิจำกเกษตรกร
B3: เรยีกรอ้งใหรั้ฐบำลสนับสนุนกำรท ำเกษตรอนิทรยี์

B4: เกษตรกรใชปุ้๋ ยเคมแีทนปุ๋ ยอนิทรยี์
B5: ผูบ้รโิภคไมเ่ลอืกซือ้ผลผลติออรแ์กนคิทีไ่มส่วย

C1: เกษตรกรไดร้ำยไดจ้ำกผูบ้รโิภคและหน่วยงำนรัฐที่
อดุหนุน
C2: สขุภำพดขีึน้จำกกำรกนิ
C3: ผูบ้รโิภคไดร้ำยไดเ้สรมิจำกกำรปลกูเกษตรอนิทรยี์
หรอืผักปลอดสำรขำย
C4: รูส้กึผอ่นคลำยจำกกำรปลกู

C5: ไดรั้บผลผลติทีไ่มส่วยงำม
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B3: เรยีกรอ้งใหรั้ฐบำลสนับสนุนกำรท ำเกษตรอนิทรยี์
A7: ตน้ทนุของกำรผลติสงูและรำคำแพงส ำหรับกำร
บรโิภค
A8: มองวำ่นโยบำยคำ่แรงของรัฐนัน้สงูส ำหรับผูผ้ลติ
และต ำ่ส ำหรับผูบ้รโิภค

Accept & Ability
เชือ่วา่เป็นเร ือ่งทีด่แีละสามารถท าได้

Willing to Action
มแีรงกระตุน้ตอ่การท า

พฤตกิรรมไมเ่ห็นดว้ยและไมส่นใจจะท า

เห็นดว้ยแตย่งัไมเ่ต็มใจทีจ่ะท า เห็นดว้ยและยนิดที า

No Willing to Action
ไมม่แีรงกระตุน้ตอ่การท า

พฤตกิรรม ท าตามแตย่งัมปีญัหาอืน่ ๆ

A1: กำรสนับสนุนจำกรัฐบำล
A2: เขำ้ใจวำ่อำหำรออรแ์กนคิดตีอ่สขุภำพ (Health Concern) & C2: สขุภำพดขีึน้จำกกำร
กนิ
A3: เขำ้ใจวำ่เกษตรอนิทรยีด์ตีอ่สิง่แวดลอ้ม(Environment Concern)
A4: มองวำ่เป็นแหลง่อำหำรทีส่ะดวกในชว่งโควดิเพรำะไมต่อ้งเดนิทำงไปซือ้และเสีย่งโควดิ 
(COVID-19 Concern)
A5: ตอ้งกำรกจิกรรมคลำยเครยีดและฆำ่เวลำในชว่งโควดิ & C4: รูส้กึผอ่นคลำยจำกกำร
ปลกู
A6: ท ำตำมบคุคลตัวอยำ่ง KOLs
B1: ปลกูผักผลไมอ้อรแ์กนคิ/ปลอดสำร
B2: ซือ้ของออรแ์กนคิจำกเกษตรกร
C1: เกษตรกรไดร้ำยไดจ้ำกผูบ้รโิภคและหน่วยงำนรัฐทีอ่ดุหนุน
C3: ผูบ้รโิภคไดร้ำยไดเ้สรมิจำกกำรปลกูเกษตรอนิทรยีห์รอืผักปลอดสำรขำย

B4: เกษตรกรใชปุ้๋ ยเคมแีทนปุ๋ ยอนิทรยี์ B5: ผูบ้รโิภคไมเ่ลอืกซือ้ผลผลติออรแ์กนคิทีไ่มส่วย
A9: ผลผลติไมส่วย สง่ผลเสยีตอ่ธรุกจิ
C5: ไดรั้บผลผลติทีไ่มส่วยงำม

Not Accept & No Ability
ไม่เช่ือว่าเป็นเร่ืองท่ีดีและไม่สามารถท าได้
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จำกกำรวเิครำะหข์อ้ควำมบนโซเชยีลมเีดยี พบวำ่มขีอ้เสนอแนะตอ่บทบำทหนำ้ทีข่อง WWF แบง่เป็นประเด็นไดด้ังนี้

Motivate กลุม่ทีเ่ห็นดว้ยแตย่งัไมเ่ต็มใจทีจ่ะท า

Educate กลุม่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยและไมส่นใจจะท า

Support กลุม่ทีเ่ห็นดว้ยและยนิดที า 

Fix กลุม่ทีท่ าตามแตย่งัมปีญัหาอืน่ ๆ

• ผลักดันใหรั้ฐบำลแกปั้ญหำเชงิโครงสรำ้งดำ้น
ตน้ทนุทีส่งูและรำคำขำย รวมถงึควบคมุกำรใช ้

สำรเคมใีหไ้มม่ำกเกนิไป
• ผลักดันใหแ้บรนดท์ ำ CSR เพือ่เพิม่โอกำสและ

พืน้ทีใ่หผู้ผ้ลติ

• สง่เสรมิดำ้นสขุภำพใหจั้บตอ้งไดม้ำกขึน้ส ำหรับ
ผูบ้รโิภค

• สง่เสรมิใหผู้บ้รโิภคซือ้ผลติภัณฑจ์ำกเกษตรกรโดยให ้
พืน้ทีก่บัเกษตรกรมำกขึน้

• ปรับควำมเขำ้ใจผูบ้รโิภคเรือ่งรูปรำ่งของผลติภัณฑ ์
เชน่ จัดแคมเปญทีเ่กีย่วขอ้ง

ความทา้ทายของ WWF:
• ผูบ้รโิภคสว่นใหญเ่ขำ้ใจถงึประโยชนข์องกำรบรโิภคอำหำรออรแ์กนคิตอ่สขุภำพและเกษตรอนิทรยีต์อ่ส ิง่แวดลอ้มแตผู่บ้รโิภคทีร่ำยไดน้อ้ยไมส่ำมำรถเขำ้ถงึไดแ้ละมองวำ่ไม่

คุม้คำ่ นอกจำกนีย้ังมกีลุม่ทีจ่ะไมซ่ือ้ผลผลติทีห่นำ้ตำไมส่วยงำม
• ผูผ้ลติมขีอ้จ ำกัดในกำรท ำเกษตรอนิทรยีเ์พรำะเหตผุลทำงธรุกจิ เชน่ ตน้ทนุ ขัน้ตอนทีซ่บัซอ้น และพฤตกิรรมกำรเลอืกซือ้ของผูบ้รโิภค หำกรัฐบำลมนีโยบำยในกำรลดตน้ทนุให ้

ผูผ้ลติและใหค้วำมรูผู้บ้รโิภคเพิม่เตมิจะท ำใหเ้กดิกำรผลติและบรโิภคไดม้ำกยิง่ขึน้
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Positive

Negative

A
(Activator)

B
(Behavior)

C
(Consequence)

A1: ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม (Environment Concern)
A2: อยำกท ำตำมบคุคลตัวอยำ่ง KOLs
A3: ผักผลไมท้ีว่ำงขำยมรีำคำแพง (Price 
Concern)
A4: ชอบกนิผักผลไม ้
A5: ผักผลไมห้ำซือ้ยำก
A6: ตอ้งกำรหลกีเลีย่งสำรเคม ี(Health Concern)

B1: ปลกูผักผลไมไ้วก้นิเอง
B2: ปลกูพชืใหส้ตัวก์นิ
B3: เลีย้งสตัวไ์วก้นิเอง

C1: ประหยัดคำ่ใชจ้ำ่ย
C2: รูส้กึด ีภมูใิจ มคีวำมสขุทีไ่ดป้ลกูผักผลไมเ้อง
C3: สะดวกในกำรเก็บเกีย่ว ไมต่อ้งออกไปซือ้
C4: ไดก้นิผักผลไมท้ีป่ลอดภัย ปลอดสำรเคมี
C5: ไดอ้อกก ำลังกำย ผอ่นคลำย
C6: ไดร้ำยไดเ้สรมิจำกกำรขำยผักผลไมท้ีเ่หลอื
C7: ผักผลไมท้ีป่ลกูเองรสชำตอิรอ่ยกวำ่

A7: พืน้ทีไ่มเ่พยีงพอใหป้ลกูผักผลไมเ้อง
A8: กำรปลกูผักผลไม/้เลีย้งสตัวต์อ้งใชต้น้ทนุสงู
A9: ขีเ้กยีจปลกูผักผลไมด้ว้ยตัวเอง
A10: สตัวเ์ลีย้งท ำลำยพชืผลหรอืแปลงเพำะปลกู

B4: เลกิปลกูผักผลไมเ้อง แลว้กลับไปซือ้
B5: ปลกูแลว้ตำย/ไมโ่ต

C8: รูส้กึเหนือ่ย/ล ำบำก
C9: คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรปลกูสงู
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A8: กำรปลกูผักผลไม/้เลีย้งสตัวต์อ้งใชต้น้ทนุสงู

Accept & Ability
เชือ่วา่เป็นเร ือ่งทีด่แีละสามารถท าได้

Willing to Action
มแีรงกระตุน้ตอ่การท า

พฤตกิรรม
ไมเ่ห็นดว้ยและไมส่นใจจะท า

เห็นดว้ยแตย่งัไมเ่ต็มใจทีจ่ะท า เห็นดว้ยและยนิดที า

No Willing to Action
ไมม่แีรงกระตุน้ตอ่การท า

พฤตกิรรม

Not Accept & No Ability
ไมเ่ชือ่วา่เป็นเร ือ่งทีด่แีละไมส่ามารถท าได้

ท าตามแตย่งัมปีญัหาอืน่ ๆ

A1: ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม (Environment Concern)
A2: อยำกท ำตำมบคุคลตวัอยำ่ง KOLs
A3: ผักผลไมท้ีว่ำงขำยมรีำคำแพง (Price Concern) & C1: ประหยดัคำ่ใชจ้ำ่ย
A4: ชอบกนิผักผลไม ้
A5: ผักผลไมห้ำซือ้ยำก
A6: ตอ้งกำรหลกีเลีย่งสำรเคม ี(Health Concern) & C4: ไดก้นิผักผลไมท้ีป่ลอดภยั ปลอดสำรเคมี
C2: รูส้กึด ีภมูใิจ มคีวำมสขุทีไ่ดป้ลกูผักผลไมเ้อง
C3: สะดวกในกำรเกบ็เกีย่ว ไมต่อ้งออกไปซือ้
C5: ไดอ้อกก ำลงักำย ผอ่นคลำย
C6: ไดร้ำยไดเ้สรมิจำกกำรขำยผักผลไมท้ีเ่หลอื
C7: ผักผลไมท้ีป่ลกูเองรสชำตอิรอ่ยกวำ่

A9: ขีเ้กยีจปลกูผักผลไมด้ว้ยตัวเอง A7: พืน้ทีไ่มเ่พยีงพอใหป้ลกูผักผลไมเ้อง
A10: สตัวเ์ลีย้งท ำลำยพชืผลหรอืแปลงเพำะปลกู
B5: ปลกูแลว้ตำย/ไมโ่ต
C8: รูส้กึเหนือ่ย/ล ำบำก
C9: คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรปลกูสงู
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2: แรงกระตุน้ดา้น
การเงนิ (สาย
ประหยดั)

ผูบ้รโิภคทีผ่ลติอำหำรทำนเอง โดย

มเีป้ำหมำยในกำรลดคำ่ใชจ้ำ่ยจำก

กำรซือ้ผักผลไมแ้ละเนือ้สตัวท์ำน 

สว่นหนึง่มแีรงกระตุน้จำกภำวะผัก

ผลไมแ้ละเนือ้สตัวแ์พง รวมถงึกลุม่ที่

ไมส่ำมำรถซือ้ผักผลไมท้ีข่ ึน้รำคำได ้

ไหวจงึตอ้งปลกูทำนเองเป็น

ทำงเลอืกหลัก

3: แรงกระตุน้ดา้น
สขุภาพและรา่งกาย 
(สายสขุภาพ)

ผูบ้รโิภคทีผ่ลติอำหำรทำนเอง โดย

มคีวำมตัง้ใจทีอ่ยำกทำนผักผลไม ้

ปลอดสำรเคม ีจงึเลอืกปลกูเองเพือ่

ควบคมุกำรใสส่ำร ซึง่กลุม่นีบ้ำงคน

ไดรั้บแรงกระตุน้จำกบคุคลตวัอยำ่ง 

KOLs ดว้ย

จำกกำรวเิครำะหข์อ้ควำมบนโซเชยีลมเีดยีดว้ย ABC Framework พบวำ่สำมำรถจัดกลุม่ผูบ้รโิภคตำมแรงกระตุน้ (Activator) ไดเ้ป็น 4 กลุม่ ดงันี้

1: แรงกระตุน้ดา้น
สิง่แวดลอ้ม (สาย
สิง่แวดลอ้ม)

ผูบ้รโิภคทีผ่ลติอำหำรทำนเอง โดย

มแีรงกระตุน้และเป้ำหมำยเพือ่รักษำ

สิง่แวดลอ้ม

4: แรงกระตุน้ดา้น
ความสะดวกสบาย 
(สายสะดวก)

ผูบ้รโิภคทีผ่ลติอำหำรทำนเอง โดย

เนน้ควำมสะดวกสบำยในกำรเก็บมำ

ทำนโดยไมต่อ้งออกไปซือ้ และ

ไดรั้บแรงกระตุน้จำกกำรหำผักผลไม ้

ซือ้ไดย้ำก รวมถงึชอบทำนผักผลไม ้

เป็นประจ ำ

ซึง่ WWF และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง (Stakeholder) สำมำรถสง่เสรมิใหผู้บ้รโิภคทีย่ังไมเ่ห็นดว้ยหรอืมปัีญหำกบักำรผลติอำหำรทำนเอง กลำยมำเป็นกลุม่ทีเ่ห็นดว้ย

และยนิดที ีจ่ะปลกูผกัผลไมห้รอืเลีย้งสตัว ์ได ้โดยค ำนงึถงึแรงกระตุน้และปัจจยัตำ่ง ๆ ทีแ่ตกตำ่งกนัของผูบ้รโิภค 4 กลุม่นี้
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Educate กลุม่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยและไมส่นใจจะท า

Motivate กลุม่ทีเ่ห็นดว้ยแตย่งัไมเ่ต็มใจทีจ่ะท า Support กลุม่ทีเ่ห็นดว้ยและยนิดที า

Fix กลุม่ทีท่ าตามแตย่งัมปีญัหาอืน่ๆ

จำกกำรวเิครำะหข์อ้ควำมบนโซเชยีลมเีดยี พบวำ่มขีอ้เสนอแนะตอ่บทบำทหนำ้ทีข่อง WWF แบง่เป็นประเด็นไดด้ังนี้

• สนับสนุนใหผู้บ้รโิภคทีผ่ลติอำหำรทำนเองท ำตอ่ไป โดยกระตุน้แรงจงูใจจำกทัง้ 4 กลุม่ 
(สิง่แวดลอ้ม, สขุภำพ, ควำมประหยดั, ควำมสะดวก) และน ำเสนอขอ้ดทีีบ่ำงกลุม่อำจไม่
ทรำบ เชน่ รสชำตทิีด่กีวำ่, ปลอดสำรดตีอ่สขุภำพ เป็นตน้

• สง่เสรมิผูผ้ลติและผูจ้ ำหน่ำยวัสดใุนกำรปลกูใหผู้บ้รโิภคสำมำรถเขำ้ถงึเมล็ดพันธุไ์ดม้ำกขึน้

• น ำเสนอขอ้เท็จจรงิและใหค้วำมรูด้ำ้นสิง่แวดลอ้มวำ่กำรผลติอำหำรทำนเองชว่ยลดคำรบ์อน
ในระบบอำหำรดว้ยเชน่กนั

• ใหค้วำมรูแ้กผู่บ้รโิภคเกีย่วกบัวธิกีำรปลกูผักผลไมแ้ละกำรเลีย้งสตัวอ์ยำ่งถกูตอ้งเพือ่ให ้
เตบิโตจนรับประทำนได ้

• ผลักดันแบรนดห์รอืผูผ้ลติใหล้ดตน้ทนุวัสดใุนกำรปลกูและเลีย้งสตัว์

• ผลักดันแบรนดห์รอืผูผ้ลติใหล้ดตน้ทนุวัสดใุนกำรปลกูและเลีย้งสตัว์

ความทา้ทายของ WWF:
• ผูบ้รโิภคสว่นใหญเ่ขำ้ใจถงึประโยชนข์องกำรปลกูผักผลไมแ้ละเลีย้งสตัวท์ำนเองวำ่ดตีอ่สิง่แวดลอ้มอยำ่งไร ทวำ่จ ำนวนมำกยังเขำ้ใจวำ่ดใีนมมุกำรเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวและกำรเพิม่

ออกซเิจนเป็นหลัก แตม่สีว่นนอ้ยทีเ่ขำ้ใจวำ่กำรผลติอำหำรทำนเองมสีว่นชว่ยลดคำรบ์อนในระบบอำหำรทำงออ้ม

• ผูบ้รโิภคบำงกลุม่ยังมขีอ้จ ำกัดในกำรผลติอำหำรทำนเองจำกพืน้ทีใ่นกำรปลกูไมพ่อและไมม่คีวำมรูท้ีถ่กูตอ้งในกำรปลกูผักผลไมใ้หโ้ตจนรับประทำนได ้
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Positive

Negative

A
(Activator)

B
(Behavior)

C
(Consequence)

A1: ใสใ่จเรือ่งสิง่แวดลอ้ม (Environment Concern)
A2: ท ำตำมคนรอบตัว
A3: อยำกท ำตำมบคุคลตัวอยำ่ง KOLs
A4: ตอ้งกำรสว่นลด/ประหยัดคำ่ใชจ้ำ่ย (Price 
Concern)
A5: ตอ้งกำรป้องกันโควดิ-19 (COVID-19 Concern)
A6: ใสใ่จควำมสะอำดของภำชนะ (Hygiene 
Concern)
A7: ตอ้งกำรเก็บควำมเย็นเครือ่งดืม่

B1: กดไมรั่บภำชนะจำกแอปดลีเิวอร ีรำ้นคำ้ และตู ้
เตำ่บนิ
B2: พกภำชนะเองเป็นประจ ำ
B3: เลอืกใชภ้ำชนะทีย่ั่งยนืตอ่สิง่แวดลอ้ม
B4: สนับสนุนกำรใชภ้ำชนะทีย่ั่งยนืตอ่สิง่แวดลอ้ม

A8: มองวำ่กำรใชภ้ำชนะยั่งยนืสง่ผลนอ้ยกวำ่กำร
ปลอ่ยคำรบ์อนของคนรวย/ดำรำ
A9: มองวำ่กำรใชภ้ำชนะยั่งยนืสง่ผลนอ้ยกวำ่กำร
ปลอ่ยคำรบ์อนของภำครัฐและธรุกจิ
A10: มองวำ่พลำสตกิไมใ่ชปั่ญหำ แตเ่ป็นวธิกีำร
จัดกำรขยะ
A11: มำตรกำรไมรั่บแกว้สว่นตัวจำกโควดิ-19
A12: ภำชนะทีย่ั่งยนืรำคำสงูกวำ่ภำชนะทีไ่มย่ั่งยนื
A13: รำ้นคำ้หรอืรำ้นสะดวกซือ้ชอบใหห้ลอดเยอะ
A14: ขีเ้กยีจลำ้งจำน

B5: ลมืพกภำชนะทีย่ั่งยนืตอ่สิง่แวดลอ้ม
B6: แสดงควำมไมพ่อใจรำ้นทีไ่มใ่หภ้ำชนะเมือ่สัง่
อำหำร

C1: รูส้กึดแีละภมูใิจทีไ่ดรั้กษำสิง่แวดลอ้ม
C2: ชว่ยประหยัดคำ่ใชจ้ำ่ย
C3: ชว่ยเก็บควำมเย็นเครือ่งดืม่ไดจ้รงิ
C4: อยำกชกัชวนและบอกตอ่คนรอบตัว

C5: รำ้นคำ้ในแอปดลีเิวอรยัีงใหช้อ้นสอ้มแมร้ะบวุำ่
ไมรั่บ
C6: ล ำบำกในกำรกนิเมือ่เลอืกไมรั่บหลอด
C7: รำ้นคำ้/คนอืน่มองวำ่กำรพกภำชนะเองเป็นเรือ่ง
แปลก
C8: ล ำบำกในกำรพกภำชนะเอง
C9: ไมม่จีดุเตมิน ้ำสำธำรณะ ท ำใหต้อ้งซือ้น ้ำขวด
เมือ่พกแกว้สว่นตัว
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จำกกำรวเิครำะหข์อ้ควำมบนโซเชยีลมเีดยีดว้ย ABC Framework พบวำ่สำมำรถจัดกลุม่ผูบ้รโิภคตำมแรงกระตุน้ (Activator) ไดเ้ป็น 3 กลุม่ ดังนี้

2: แรงกระตุน้ดา้นการเงนิ (สายประหยดั)

ผูบ้รโิภคทีต่อ้งกำรใชภ้ำชนะทีย่ั่งยนืตอ่

สิง่แวดลอ้ม พรอ้มพกภำชนะสว่นตัวและไมรั่บ

ภำชนะทีไ่มย่ั่งยนื โดยมแีรงกระตุน้ทีจ่ะปฏบิัตเิมือ่

ไดรั้บผลประโยชนด์ำ้นคำ่ใชจ้ำ่ย เชน่ ไดรั้บ

สว่นลดหรอืไดรั้บรำงวลับำงอยำ่งเป็นตน้ บำงคน

ค ำนวณกำรประหยัดคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้ในระยะสัน้และ

ระยะยำว

3: แรงกระตุน้ดา้นความสะอาด (สายรกั
สะอาด)

ผูบ้รโิภคทีต่อ้งกำรใชภ้ำชนะทีย่ั่งยนืตอ่

สิง่แวดลอ้ม พรอ้มพกภำชนะสว่นตัวและไมรั่บ

ภำชนะทีไ่มย่ั่งยนื โดยมแีรงกระตุน้หลักคอืควำม

สะอำดในกำรรับประทำนจำกภำชนะ ทัง้นีอ้ำจ

เลอืกควำมสะอำดเป็นปัจจัยหลักมำกกวำ่ผลตอ่

สิง่แวดลอ้มซึง่สง่ผลตอ่กำรเลอืกปฏบิัต ิเชน่ ยอม

พกแกว้สว่นตัวเพรำะมองวำ่รำ้นไมส่ะอำด หรอื

เลอืกรับหลอดพลำสตกิเพรำะมองวำ่ฝำภำชนะไม่

สะอำด เป็นตน้

1: แรงกระตุน้ดา้นสิง่แวดลอ้ม (สาย
สิง่แวดลอ้ม)

ผูบ้รโิภคทีต่อ้งกำรใชภ้ำชนะทีย่ั่งยนืตอ่

สิง่แวดลอ้ม พรอ้มพกภำชนะสว่นตัวและไมรั่บ

ภำชนะทีไ่มย่ั่งยนื โดยมเีป้ำหมำยเพือ่ลดปัญหำ

สิง่แวดลอ้มซึง่ในกลุม่คนทีย่งัไมเ่ต็มใจทีจ่ะท า

ตอ้งกำรขอ้เท็จจรงิมำสนับสนุนวำ่กำรใชภ้ำชนะที่

ยั่งยนืชว่ยแกปั้ญหำสิง่แวดลอ้มไดย้ั่งยนืและมอีมิ

แพคสงู

ซึง่ WWF และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง (Stakeholder) สำมำรถสง่เสรมิใหผู้บ้รโิภคทีย่ังไมเ่ห็นดว้ยหรอืมปัีญหำกับกำรลดใชภ้ำชนะทีไ่มย่ั่งยนืและกำรหันมำใชภ้ำชนะทีย่ั่งยนืใหก้ลำยมำเป็นกลุม่

ทีเ่ห็นดว้ยและยนิดที ีป่ฏบิตัไิด ้โดยค ำนงึถงึแรงกระตุน้และปัจจัยตำ่ง ๆ ทีแ่ตกตำ่งกันของผูบ้รโิภค 3 กลุม่นีแ้ละจัดล ำดับควำมส ำคัญของกลุม่เป้ำหมำยซึง่อำจคำบเกีย่วกันส ำหรับ

ผูบ้รโิภคบำงกลุม่ เชน่ กลุม่ทีส่นใจสิง่แวดลอ้มมำกกวำ่ควำมสะอำด, กลุม่ทีส่นใจควำมสะอำดมำกกวำ่คำ่ใชจ้ำ่ย เป็นตน้

ABC Summary: Sustainable Food Packaging
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A8: มองวำ่กำรใชภ้ำชนะยั่งยนืสง่ผลนอ้ยกวำ่กำร
ปลอ่ยคำรบ์อนของคนรวย/ดำรำ
A9: มองวำ่กำรใชภ้ำชนะยั่งยนืสง่ผลนอ้ยกวำ่กำร
ปลอ่ยคำรบ์อนของภำครัฐและธรุกจิ
A10: มองวำ่พลำสตกิไมใ่ชปั่ญหำ แตเ่ป็นวธิกีำร
จัดกำรขยะ

Accept & Ability
เชือ่วา่เป็นเร ือ่งทีด่แีละสามารถท าได้

Willing to Action
มแีรงกระตุน้ตอ่การท า

พฤตกิรรม
ไมเ่ห็นดว้ยและไมส่นใจจะท า

เห็นดว้ยแตย่งัไมเ่ต็มใจทีจ่ะท า เห็นดว้ยและยนิดที า

No Willing to Action
ไมม่แีรงกระตุน้ตอ่การท า

พฤตกิรรม ท าตามแตย่งัมปีญัหาอืน่ ๆ

A1: ใสใ่จเรือ่งสิง่แวดลอ้ม (Environment Concern) & C1: รูส้กึดแีละภมูใิจทีไ่ดรั้กษำ
สิง่แวดลอ้ม
A2: ท ำตำมคนรอบตวั
A3: อยำกท ำตำมบคุคลตวัอยำ่ง KOLs
A4: ตอ้งกำรสว่นลด/ประหยดัคำ่ใชจ้ำ่ย (Price Concern) & C2: ชว่ยประหยดัคำ่ใชจ้ำ่ย
A5: ตอ้งกำรป้องกนัโควดิ-19 (COVID-19 Concern)
A6: ใสใ่จควำมสะอำดของภำชนะ (Hygiene Concern)
A7: ตอ้งกำรเกบ็ควำมเย็นเครือ่งดืม่ & C3: ชว่ยเก็บควำมเย็นเครือ่งดืม่ไดจ้รงิ

A14: ขีเ้กยีจลำ้งจำน A11: มำตรกำรไมรั่บแกว้สว่นตัวจำกโควดิ-19
A12: ภำชนะทีย่ั่งยนืรำคำสงูกวำ่ภำชนะทีไ่มย่ั่งยนื
A13: รำ้นคำ้หรอืรำ้นสะดวกซือ้ชอบใหห้ลอดเยอะ
B5: ลมืพกภำชนะทีย่ั่งยนืตอ่สิง่แวดลอ้ม
C5: รำ้นคำ้ในแอปดลีเิวอรยีังใหช้อ้นสอ้มแมร้ะบวุำ่ไมรั่บ
C6: ล ำบำกในกำรกนิเมือ่เลอืกไมรั่บหลอด
C7: รำ้นคำ้/คนอืน่มองวำ่กำรพกภำชนะเองเป็นเรือ่งแปลก
C8: ล ำบำกในกำรพกภำชนะเอง
C9: ไมม่จีดุเตมิน ้ำสำธำรณะ ท ำใหต้อ้งซือ้น ้ำขวดเมือ่พกแกว้สว่นตัว

Not Accept & No Ability
ไมเ่ชือ่วา่เป็นเร ือ่งทีด่แีละไมส่ามารถท าได้
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Educate กลุม่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยและไมส่นใจจะท า

Motivate กลุม่ทีเ่ห็นดว้ยแตย่งัไมเ่ต็มใจทีจ่ะท า Support กลุม่ทีเ่ห็นดว้ยและยนิดที า

Fix กลุม่ทีท่ าตามแตย่งัมปีญัหาอืน่ ๆ

จำกกำรวเิครำะหข์อ้ควำมบนโซเชยีลมเีดยี พบวำ่มขีอ้เสนอแนะตอ่บทบำทหนำ้ทีข่อง WWF แบง่เป็นประเด็นไดด้ังนี้

• สนับสนุนใหผู้บ้รโิภคทีพ่กภำชนะเอง, ไมรั่บภำชนะเมือ่ไมจ่ ำเป็น และหันมำใชภ้ำชนะ
ทีย่ัง่ยนือยูแ่ลว้ใหท้ ำตอ่ไปในระยะยำว เชน่ รวมกลุม่ Community ของผูบ้รโิภค, 
ชกัชวนใหผู้ท้ีป่ฏบิตัแิลว้ชวนคนรอบขำ้งมำปฏบิตัดิว้ย

• สือ่สำรใหผู้บ้รโิภคทีใ่หค้วำมส ำคัญกบัเรือ่งควำมสะอำดและกำรไดรั้บสว่นลดเขำ้ใจ
เรือ่งผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มเพือ่เพิม่แรงกระตุน้ดำ้นสิง่แวดลอ้มใหแ้ข็งแรงมำก
ยิง่ขึน้

• ผลักดันแบรนดใ์หอ้อกมำตรกำรรับภำชนะสว่นตวั, ยกเลกิกำรใชภ้ำชนะทีไ่มย่ัง่ยนือยำ่งตอ่เนือ่ง 
ออกแบบภำชนะทีส่ะดวกในกำรพกพำมำกกวำ่เดมิ และก ำชบัแอปเดลเิวอรีใ่นกำรแกไ้ขปัญหำ
กำรกดรับชอ้นสอ้มและรำ้นสะดวกซือ้ทีช่อบใหห้ลอดเยอะ

• สง่เสรมิกำรพกภำชนะเองและสรำ้งบรรทัดฐำนใหป้ระชำชนเห็นวำ่กำรพกภำชนะเอง ทัง้ขวด, 
ชอ้นสอ้ม หรอืป่ินโตไปซือ้อำหำรเป็นเรือ่งปกต ิไมใ่ชเ่รือ่งแปลก

• กระตุน้ใหแ้บรนดห์รอืหน่วยงำนรัฐบำลพจิำรณำกำรตดิตัง้จดุเตมิน ้ำในพืน้ทีส่ำธำรณะ

• ใหค้วำมรูแ้ละสรำ้งควำมเชือ่มัน่ใหก้บัผูบ้รโิภคทีใ่สใ่จสิง่แวดลอ้มวำ่กำรลดใช ้

ภำชนะทีไ่มย่ัง่ยนืและหันมำใชภ้ำชนะทีย่ัง่ยนืมสีว่นชว่ยลดปัญหำสิง่แวดลอ้มจรงิ
และเป็นสิง่ทีค่วรลงมอืท ำทกุคน โดยน ำเสนอขอ้เท็จจรงิและอมิแพคของกำร
กระท ำ

• ใหค้วำมรูแ้กผู่บ้รโิภควำ่แมว้ำ่กำรจัดกำรขยะภำชนะจะเป็นปัญหำหลกั แต่กำรลด
ใชพ้ลำสตกิเป็นกำรแกปั้ญหำทีต่น้เหตซุ ึง่ชว่ยลดปรมิำณขยะกอ่นน ำไปจัดกำร

• ใหค้วำมรูแ้กผู่บ้รโิภควำ่กำรใชจ้ำนชำมใชซ้ ้ำชว่ยลดขยะจำกภำชนะแบบใช ้

แลว้ทิง้ไดจ้รงิเพือ่คอ่ย ๆ แกไ้ขพฤตกิรรมขีเ้กยีจลำ้งจำน

ความทา้ทายของ WWF:
• ผูบ้รโิภคสว่นใหญเ่ริม่มคีวำมเขำ้ใจและตระหนักถงึกำรลดใชภ้ำชนะทีไ่มย่ั่งยนืและเลอืกใชภ้ำชนะทีย่ั่งยนืแลว้วำ่เป็นหนึง่วธิสี ำคัญทีช่ว่ยลดปัญหำสิง่แวดลอ้มไดอ้ยำ่งยั่งยนื ทวำ่ระดับควำมยนิยอมทีจ่ะ

ปฏบิตัยิังขึน้อยูก่บัปัจจัยทีผู่บ้รโิภคแตล่ะกลุม่ใหค้วำมส ำคัญและจัดล ำดับควำมส ำคัญในชวีติ ไดแ้ก ่ปัจจัยดำ้นควำมยั่งยนืทำงสิง่แวดลอ้ม, ปัจจัยดำ้นควำมสะอำด, ปัจจัยดำ้นกำรเงนิ และปัจจัยดำ้น
ควำมสะดวก โดยผูบ้รโิภคทีย่นิยอมและพรอ้มปฏบิตัแิมม้อีปุสรรคคอืกลุม่ทีใ่หค้วำมสนใจดำ้นสิง่แวดลอ้มเป็นหลัก ในขณะทีก่ลุม่อืน่ ๆ มักตดัสนิใจปฏบิตัหิรอืไมห่ลังพจิำรณำจำกมำตรกำร, ผลติภัณฑ์
หรอืนโยบำยของแบรนดท์หีลังตำมปัจจัยทีต่นใหค้วำมส ำคัญ

• แมแ้บรนดร์ำ้นอำหำร/เครือ่งดืม่, หำ้งสรรพสนิคำ้และแอปเดลเิวอรีจ่ะมนีโยบำยสนับสนุนกำรลดใชภ้ำชนะทีไ่มย่ั่งยนืแลว้ แตย่ังไมส่ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคไดท้กุกลุม่เนือ่งจำก
ควำมซบัซอ้นของแรงกระตุน้สว่นบคุคลทีแ่ตกตำ่งกนั ท ำให ้1 มำตรกำรไมส่ำมำรถใชไ้ดก้บัทกุคน

• รำคำของภำชนะทีย่ั่งยนืตอ่สิง่แวดลอ้มทีส่งูกวำ่ภำชนะทีไ่มย่ั่งยนืยังเป็นหนึง่อปุสรรคส ำคัญทีส่ง่ผลตอ่กำรเลอืกใชข้องแบรนด,์ หำ้งสรรพสนิคำ้ และรำ้นคำ้รำยยอ่ยเนื่องจำกเป็นตัวเพิม่ตน้ทนุหลักใน
กำรผลติสนิคำ้และใหบ้รกิำร
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Positive

Negative

A
(Activator)

B
(Behavior)

C
(Consequence)

A1: แคมเปญ/ผลติภัณฑห์ลอดกระดำษจำกแบรนด์
และรำ้นคำ้

B1: ใชห้ลอดกระดำษจำกแบรนดแ์ละรำ้นคำ้
B2: สนับสนุนแบรนดท์ีใ่ชห้ลอดกระดำษ
B3: รบีกนิเครือ่งดืม่ดว้ยหลอดกระดำษกอ่นหลอด
เป่ือย

A2: หลอดกระดำษยังหอ่ดว้ยซองพลำสตกิอยูด่ ี
A3: เพจรวีวิแชรว์ำ่หลอดกระดำษเป่ือยนิม่

B4: เลกิซือ้แบรนดท์ีใ่ชห้ลอดกระดำษ
B5: เรยีกรอ้งใหแ้บรนดเ์ลกิใชห้ลอดกระดำษ
B6: ไมช่อบหลอดกระดำษ จงึกนิดว้ยวธิอีืน่ เชน่ ใช ้

หลอดพลำสตกิ, ตัดมมุ, เทใสแ่กว้

C1: รูส้กึดแีละภมูใิจทีไ่ดรั้กษำสิง่แวดลอ้ม

C2: ไมต่อบโจทยก์ำรใชง้ำนจรงิ (Non-functional 
Usage)
C3: ไมต่อบโจทยค์วำมชอบสว่นบคุคลดำ้นรสชำติ
และสมัผัส (Personal Preference)
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A2: หลอดกระดำษยังหอ่ดว้ยซองพลำสตกิอยูด่ ี

Accept & Ability
เชือ่วา่เป็นเร ือ่งทีด่แีละสามารถท าได้

Willing to Action
มแีรงกระตุน้ตอ่การท า

พฤตกิรรมไมเ่ห็นดว้ยและไมส่นใจจะท า

เห็นดว้ยแตย่งัไมเ่ต็มใจทีจ่ะท า เห็นดว้ยและยนิดที า

No Willing to Action
ไมม่แีรงกระตุน้ตอ่การท า

พฤตกิรรม

Not Accept & No Ability
ไมเ่ชือ่วา่เป็นเร ือ่งทีด่แีละไมส่ามารถท าได้

ท าตามแตย่งัมปีญัหาอืน่ ๆ

C1: รูส้กึดแีละภมูใิจทีไ่ดรั้กษำสิง่แวดลอ้ม

C2: ไมต่อบโจทยก์ำรใชง้ำนจรงิ (Non-functional 
Usage)
C3: ไมต่อบโจทยค์วำมชอบสว่นบคุคลดำ้นรสชำติ
และสมัผัส (Personal Preference)
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Educate กลุม่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยและไมส่นใจจะท า

Motivate กลุม่ทีเ่ห็นดว้ยแตย่งัไมเ่ต็มใจทีจ่ะท า Support กลุม่ทีเ่ห็นดว้ยและยนิดที า

Fix กลุม่ทีท่ าตามแตย่งัมปีญัหาอืน่ๆ

จำกกำรวเิครำะหข์อ้ควำมบนโซเชยีลมเีดยี พบวำ่มขีอ้เสนอแนะตอ่บทบำทหนำ้ทีข่อง WWF แบง่เป็นประเด็นไดด้ังนี้

• สนับสนุนใหผู้บ้รโิภคทีใ่ชง้ำนหลอดกระดำษใหใ้ชง้ำนตอ่เนือ่งและสรำ้ง
ควำมเชือ่มัน่หรอืควำมภมูใิจวำ่เป็นกำรกระท ำทีช่ว่ยรักษำสิง่แวดลอ้มอยำ่ง
ยัง่ยนื

• ผลักดันแบรนดผ์ูผ้ลติและใหบ้รกิำรเครือ่งดืม่ใหพ้ัฒนำบรรจภุัณฑใ์นกำรดืม่
ใหต้อบโจทยก์ำรใชง้ำนและควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคมำกขึน้

• ชว่ยแบรนดใ์นกำรสือ่สำรวำ่กำรหันมำใชห้ลอดกระดำษเป็นกำรลดพลำสตกิ
และสำมำรถชว่ยลดปัญหำสิง่แวดลอ้มไดจ้รงิ

ความทา้ทายของ WWF:
• แมแ้บรนดผ์ูผ้ลติเครือ่งดืม่และผูใ้หบ้รกิำร เชน่ รำ้นกำแฟจะเปลีย่นจำกกำรใชห้ลอดพลำสตกิมำใชห้ลอดกระดำษและท ำกำรสือ่สำรวำ่เป็นวสัดทุีช่ว่ยแกปั้ญหำขยะภำชนะซึง่

ยอ่ยสลำยไดย้ำกแลว้ ทวำ่ปัญหำหลักทีท่ ำใหก้ำรใชง้ำนหลอดกระดำษยังไมแ่พรห่ลำยและไมไ่ดรั้บกำรยอมรับจำกผูบ้รโิภคเกดิจำกประสบกำรณ์ใชง้ำนทีไ่มด่ ีทัง้ปัญหำกำรใช ้

งำนจรงิ (Non-functional Usage) และไมต่อบโจทยค์วำมชอบสว่นบคุคลดำ้นรสชำตแิละสมัผัส (Personal Preference)
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จำกกำรสงัเกตขอ้ควำมบนโซเชยีลมเีดยีภำยใตห้วัขอ้กำรจัดกำรขยะอำหำร (Food Waste and Loss Management) พบวำ่สำมำรถจัดกลุม่พฤตกิรรมทีม่แีรง

กระตุน้ (Activators) และพฤตกิรรม (Behaviors) แตกตำ่งกนัชดัเจนไดเ้ป็น 2 กลุม่เพือ่น ำไปวเิครำะหพ์ฤตกิรรมดว้ย ABC Framework ดงันี้

1: การแยกขยะอาหาร/น าภาชนะมารยีสู

รไีซเคลิ/แปรรปูเศษอาหาร

กลุม่พฤตกิรรมหลกัทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่

1. Food Waste Disposal: 
- พฤตกิรรมกำรแยกขยะอำหำรและขยะภำชนะ
2. Packaging Waste Processing: การแปรรปูขยะ
ภาชนะอาหาร
- กำรน ำขยะภำชนะมำใชซ้ ำ้/Reuse
- กำรน ำขยะภำชนะมำรไีซเคลิ
3. Food Waste Processing: การแปรรปูเศษอาหาร
- กำรน ำอำหำรเหลอืมำปรงุใหม่
- กำรน ำเศษอำหำรมำท ำปุ๋ ย
- กำรใชเ้ครือ่งก ำจัดเศษอำหำร

2: การไมก่นิเหลอืทิง้ ตกัแตพ่อดี

กลุม่พฤตกิรรมหลกัทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่

1. Less Food Disposal: 
- กำรตกัแตพ่อด/ีไมก่นิเหลอื
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A
(Activator)

B
(Behavior)

C
(Consequence)

A1: แคมเปญ ‘ไมเ่ทรวม’
A2: คอนเทนตใ์หค้วำมรู/้โปรโมตวำ่บรรจภุัณฑ์
อำหำรสำมำรถรไีซเคลิได ้
A3: อยำกท ำตำมบคุคลตัวอยำ่ง KOLs

B1: แยกขยะเศษอำหำรออกจำกขยะประเภทอืน่
B2: ใชเ้ศษอำหำรท ำปุ๋ ย
B3: ใชถ้งุเขยีว/ถงุประเภทอืน่แยกขยะเศษอำหำร
B4: เลอืกภำชนะทีด่แูข็งแรงกลับมำใชซ้ ้ำ
B5: แปรรปูภำชนะใชแ้ลว้
B6: น ำอำหำรเหลอืในตูเ้ย็นมำรวมกันแลว้ปรงุใหม่

B7: ขีเ้กยีจลำ้งภำชนะรยีสู/ลำ้งยำกเกนิไป

C1: ชกัชวน/บอกตอ่ใหค้นอืน่ชว่ยกันแยกขยะ
C2: แยกแลว้รูส้กึดตีอ่สงัคม/รักโลก
C3: ประหยัดคำ่ใชจ้ำ่ย

C4: ทอ้เพรำะคนอืน่ไมแ่ยกขยะA4: เชือ่วำ่สดุทำ้ยรถขยะเอำไปเทรวมกันอยู่
ดี
A5: คนในครอบครัวไมแ่ยกขยะ
A6: ไมม่ถัีงขยะแยกประเภทในพืน้ที่
A7: วธิแียกขยะซบัซอ้นเกนิไป
A8: ไมม่พีืน้ทีใ่นบำ้นเพยีงพอส ำหรับกำรแยก
ขยะ
A9: หำซือ้ถงุสไีมไ่ด/้ไมอ่ยำกเสยีเงนิซือ้ถงุสี

A10: มคีำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตำ่งส ำหรับคนรักษ์โลก
A11: กลัวเชือ้โรคจำกภำชนะใชแ้ลว้
A12: เครือ่งก ำจัดเศษอำหำรรำคำสงูเกนิไป

Positive

Negative
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A10: มคีำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตำ่งส ำหรับคนรักษ์โลก

Accept & Ability
เชือ่วา่เป็นเร ือ่งทีด่แีละสามารถท าได้

Willing to Action
มแีรงกระตุน้ตอ่การท า

พฤตกิรรม
ไมเ่ห็นดว้ยและไมส่นใจจะท า

เห็นดว้ยแตย่งัท าโดยไมเ่ต็มใจ เห็นดว้ยและยนิดที า

No Willing to Action
ไมม่แีรงกระตุน้ตอ่การท า

พฤตกิรรม

Not Accept & No Ability
ไมเ่ชือ่วา่เป็นเร ือ่งทีด่แีละไมส่ามารถท าได้

ท าตามแตย่งัมปีญัหาอืน่ ๆ

A3: อยำกท ำตำมบคุคลตวัอยำ่ง KOLs
B1: แยกขยะเศษอำหำรออกจำกขยะประเภทอืน่
B2: ใชเ้ศษอำหำรท ำปุ๋ ย
B3: ใชถ้งุเขยีว/ถงุประเภทอืน่แยกขยะเศษอำหำร
B4: เลอืกภำชนะทีด่แูข็งแรงกลับมำใชซ้ ้ำ
B5: แปรรปูภำชนะใชแ้ลว้
B6: น ำอำหำรเหลอืในตูเ้ย็นมำรวมกนัแลว้ปรงุใหม่
C1: ชกัชวน/บอกตอ่ใหค้นอืน่ชว่ยกนัแยกขยะ
C2: แยกแลว้รูส้กึดตีอ่สงัคม/รักโลก
C3: ประหยดัคำ่ใชจ้ำ่ย

A4: เชือ่วำ่สดุทำ้ยรถขยะเอำไปเทรวมกันอยูด่ ี
A11: กลัวเชือ้โรคจำกภำชนะใชแ้ลว้
B7: ขีเ้กยีจลำ้งภำชนะรยีสู/ลำ้งยำกเกนิไป

A5: คนในครอบครัวไมแ่ยกขยะ + (-) C4: ทอ้เพรำะคนอืน่ไมแ่ยกขยะ
A6: ไมม่ถัีงขยะแยกประเภทในพืน้ที่
A7: วธิแียกขยะซบัซอ้นเกนิไป
A8: ไมม่พีืน้ทีใ่นบำ้นเพยีงพอส ำหรับกำรแยกขยะ
A9: หำซือ้ถงุสไีมไ่ด/้ไมอ่ยำกเสยีเงนิซือ้ถงุสี

A12: เครือ่งก ำจัดเศษอำหำรรำคำสงูเกนิไป



ABC Summary: การแยกขยะอาหาร/น าภาชนะมารียสูรีไซเคิล/แปรรปูเศษอาหาร

43

Educate กลุม่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยและไมส่นใจจะท า

Motivate กลุม่ทีเ่ห็นดว้ยแตย่งัไมเ่ต็มใจทีจ่ะท า Support กลุม่ทีเ่ห็นดว้ยและยนิดที า

Fix กลุม่ทีท่ าตามแตย่งัมปีญัหาอืน่ๆ

จำกกำรวเิครำะหข์อ้ควำมบนโซเชยีลมเีดยี พบวำ่มขีอ้เสนอแนะตอ่บทบำทหนำ้ทีข่อง WWF แบง่เป็นประเด็นไดด้ังนี้

• สรำ้งแรงกระตุน้วำ่สิง่ทีผู่บ้รโิภคท ำอยูเ่ป็นสิง่ทีช่ว่ยโลกไดจ้รงิ โดยสง่เสรมิคอนเทนตท์ีเ่ป็นกำร
แชรใ์หเ้ห็นถงึผลกระทบในเชงิบวก เชน่ กำรเผยสถติติำ่งๆเรือ่งกำรแยกขยะอำหำรและสง่ผลดี
ตอ่โลกอยำ่งไรบำ้ง หรอืใหผู้บ้รโิภคไดเ้ห็นวำ่สิง่ทีต่นไดอ้ยูนั่น้มหีน่วยงำนทีท่ ำตอ่จรงิจนถงึ
ปลำยทำง

• สรำ้ง Community เพือ่ใหค้นมำแชรไ์อเดยีและแลกเปลีย่นควำมคดิในกำรรักษ์โลกกนั เพือ่เป็น
กำรแสดงใหเ้ห็นวำ่ยงัมคีนอกีมำกทีส่นับสนุนแคมเปญและท ำตำมอยำ่งตอ่เนือ่ง

• สง่เสรมิใหภ้ำครัฐบำลจัดแคมเปญทีก่ระตุน้และสง่เสรมิใหค้นรักษ์โลกโดยกำรใหแ้ลกรำงวัล 
เชน่ กำรแยกขยะแลว้ไดข้องรำงวัลถงึแมจ้ะเป็นรำงวัลเล็กนอ้ย เชน่ ไขไ่ก่

• ใหค้วำมรูเ้รือ่งกำรแยกขยะใหถ้กูวธิ ีเพรำะยงัมคีนทีส่นใจแยกขยะแตย่งัไมม่คีวำมรูว้ำ่กำร
แยกขยะแบง่ออกเป็นกีป่ระเภทและตอ้งแยกอยำ่งไรบำ้ง

• ผลักดันใหรั้ฐบำลสนันสนุนเรือ่งถงุขยะแยกส ีทัง้ในแงข่องกำรจัดกำรใหค้นเขำ้ถงึงำ่ยขึน้ 
โดยอำจจะรว่มมอืกบัรำ้นคำ้หรอืหำ้งใหม้ถีงุสจี ำนวนเพยีงพอตอ่ควำมตอ้งกำร โดยอำจท ำ
ใหร้ำคำถกูลงดว้ย รวมถงึกำรท ำแคมเปญแจกถงุสแีละโปรโมตโครงกำรเพือ่ใหป้ระชำชน
มคีวำมสนใจในแคมเปญและท ำตำมไดง้ำ่ยขึน้

• สรำ้งควำมเชือ่มัน่วำ่กำรทีเ่ป็นคนรักษ์โลกจะสง่ผลดใีนระยะยำว ถงึแมว้ำ่ชว่งแรก
อำจจะมคีำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่พิม่ขึน้มำบำ้ง แตผู่บ้รโิภคสำมำรถใชข้องรักษ์โลกไดใ้นระยะ
ยำว และเมือ่ใชห้ลำยครัง้ถอืเป็นกำรประหยดัเงนิไปในตวั เชน่ กำรใชก้ลอ่งใส่

อำหำรหรอืหลอดแบบรยีสู

• ผลักดันใหแ้บรนดใ์สใ่จเรือ่งกำรแยกขยะอำหำรมำกขึน้ ทัง้ในแงบ่รรจภุณัฑแ์ละ
กำรใหค้วำมรูต้อ่ผูบ้รโิภค

• สรำ้งคอนเทนตไ์หค้วำมรูว้ำ่ปัจจบุนันีภ้ำครัฐรวมถงึแบรนดม์กีำรสง่เสรมิเรือ่งนี้
และไดล้งมอืท ำจรงิไปแลว้ เชน่ นโยบำยไมเ่ทรวมมคีนจ ำนวนนงึยงัคดิวำ่รถขยะ
ยงัเททกุอยำ่งรวมกนัอยูท่ัง้ทีจ่รงิแลว้รถขยะถกูออกแบบมำใหแ้ยกขยะเป็น
สดัสว่นแลว้

• สรำ้งควำมเขำ้ใจวำ่กำรรยีสูใชบ้รรจภุณัฑนั์น้จะกอ่เชือ้โรคเป็นควำมเชือ่ทีผ่ดิ 
โดยอำ้งผลกำรวจิัยจำกหลำยประเทศทีจ่ะสำมำรถท ำใหค้นกลับมำรักษ์โลกได ้
อกีครัง้

ความทา้ทายของ WWF:
• ปัจจบุัน นอกจำกผูบ้รโิภคกลุม่ทีต่ระหนักถงึเรือ่งขยะอำหำรแลว้และเริม่แยกขยะอำหำรแลว้ทีท่ำง WWF ควรสนับสนุนใหม้พีฤตกิรรมดงักลำ่วตอ่ไปเรือ่ย ๆ แลว้นัน้  ยังมกีลุม่ทีม่ี

ควำมตระหนักแลว้แตย่ังมคีวำมไมส่ะดวกในกำรท ำและกลุม่ทีไ่มส่นใจท ำตำมเพรำะคดิวำ่กำรกระท ำของตัวเองไมไ่ดส้ง่ผลอะไรกับกำรรักษ์โลกอยู ่ซ ึง่ทำง WWF สำมำรถสง่เสรมิ
กำรปรับทัศนคตใิหเ้กดิควำมเขำ้ใจในกำรแยกขยะอำหำรมำกขึน้ ผำ่นสือ่และแคมเปญน ำรอ่งใหผู้บ้รโิภคมำรว่มกันแยกขยะอำหำรได ้
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A
(Activator)

B
(Behavior)

C
(Consequence)

B1: ไมก่นิเหลอื/ตักแตพ่อดเีทำ่ทีก่นิหมด
B2: เก็บอำหำรไวก้นิมือ้ถัดไป ไมท่ิง้

A1: คอนเทนตร์ณรงคก์ำรไมก่นิเหลอืทิง้
A2: รูส้กึสงสำรคนไมม่กีนิ

B3: ตักเยอะเกนิไป ตักเผือ่เลอืก
B4: สัง่อำหำรมำถำ่ยรปู ท ำคอนเทนตแ์ลว้ทิง้

A3: มองวำ่เสยีเงนิซือ้อำหำรเองก็มสีทิธิ์
กนิไมห่มด

A4: รำ้นใหป้รมิำณเยอะเกนิกวำ่ทีป่กตกินิ

C1: บอกลกูหลำนใหท้ ำตำม

C2: ฝืนกนิใหห้มดจนเป็นโรคตำ่ง ๆ

Positive

Negative
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Accept & Ability
เชือ่วา่เป็นเร ือ่งทีด่แีละสามารถท าได้

Willing to Action
มแีรงกระตุน้ตอ่การท า

พฤตกิรรม
ไมเ่ห็นดว้ยและไมส่นใจจะท า

เห็นดว้ยแตย่งัท าโดยไมเ่ต็มใจ เห็นดว้ยและยนิดที า

No Willing to Action
ไมม่แีรงกระตุน้ตอ่การท า

พฤตกิรรม

Not Accept & No Ability
ไมเ่ชือ่วา่เป็นเร ือ่งทีด่แีละไมส่ามารถท าได้

ท าตามแตย่งัมปีญัหาอืน่ ๆ

A2: รูส้กึสงสำรคนไมม่กีนิ
B1: ไมก่นิเหลอื/ตักแตพ่อดเีทำ่ทีก่นิหมด
B2: เก็บอำหำรไวก้นิมือ้ถัดไป ไมท่ิง้
C1: บอกลกูหลำนใหท้ ำตำม

A3: มองวำ่เสยีเงนิซือ้อำหำรเองก็มสีทิธิ์
กนิไมห่มด
B3: ตักเยอะเกนิไป ตักเผือ่เลอืก
B4: สัง่อำหำรมำถำ่ยรปู ท ำคอนเทนตแ์ลว้ทิง้

A4: รำ้นใหป้รมิำณเยอะเกนิกวำ่ทีป่กตกินิ
C2: ฝืนกนิใหห้มดจนเป็นโรคตำ่ง ๆ
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Educate กลุม่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยและไมส่นใจจะท า

Motivate กลุม่ทีเ่ห็นดว้ยแตย่งัไมเ่ต็มใจทีจ่ะท า Support กลุม่ทีเ่ห็นดว้ยและยนิดที า

Fix กลุม่ทีท่ าตามแตย่งัมปีญัหาอืน่ ๆ

จำกกำรวเิครำะหข์อ้ควำมบนโซเชยีลมเีดยี พบวำ่มขีอ้เสนอแนะตอ่บทบำทหนำ้ทีข่อง WWF แบง่เป็นประเด็นไดด้ังนี้

• สง่เสรมิกำรตักแตพ่อดวีำ่เป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภคท ำถกูแลว้ โดยคนกลุม่นีจ้ะเกดิควำมภำคภมูใิจ
เมือ่ตนเองกนิอำหำรไมเ่หลอืทิง้ ดังนัน้สำมำรถผลักดนัใหแ้บรนดห์รอืรำ้นอำหำรท ำ
แคมเปญทีส่ง่เสรมิผูบ้รโิภคกลุม่นี ้เพือ่ใหเ้กดิกำรชกัชวนหรอืบอกตอ่คนรอบขำ้งดว้ย

• ใหค้วำมรูแ้กร่ำ้นอำหำรวำ่สำมำรถใหล้กูคำ้เลอืกปรมิำณกอ่นกนิไดว้ำ่อยำกกนิปรมิำณ
เทำ่ไหรเ่พือ่ก ำจัดอำหำรทีเ่หลอืทิง้ขวำ้งเพรำะรำ้นใหอ้ำหำรเยอะเกนิไป 

• ใหค้วำมรูแ้กผู่บ้รโิภควำ่กำรกนิอำหำรไมห่มดไมห่มดอำจเกดิขึน้ไดเ้ป็นปกติ แตผู่บ้รโิภค
สำมำรถรับมอืกบัปัญหำกำรกนิเหลอืทิง้ไดห้ลำยวธิ ีเชน่ กำรหอ่ไวเ้พือ่กนิมือ้ถดัไปไมต่อ้ง
ทิง้ทันท ีทัง้นี ้มลีกูคำ้หลำยคนทีรู่ส้กึอำยเวลำทีต่อ้งหอ่กลบับำ้น ทำง WWF สำมำรถ
ปรับทัศนคตผิูบ้รโิภคไดว้ำ่ไดท้ ำสิง่ทีถ่กูตอ้งแลว้ และท ำใหรู้ส้กึวำ่เป็นเรือ่งปกตทิีใ่ครก็
ท ำกนั

• สง่เสรมิและสรำ้งคอนเทนตท์ีก่ลำ่วถงึกำรกนิไมเ่หลอืทิง้วำ่ถำ้กนิใหห้มดจะท ำให ้
รำ้นอำหำรและโลกดขีึน้อยำ่งไร 

• ผลักดันใหแ้บรนดแ์ละรำ้นอำหำรใหร้ำงวัลกบักลุม่ผูบ้รโิภคทีก่นิอำหำรไมเ่หลอืทิง้ 
โดยอำจใหค้ปูองหรอืกำรด์สะสมแตม้เมือ่มำกนิครัง้ถดัไป

• ใหค้วำมรูว้ำ่กำรกนิอำหำรเหลอืทิง้หรอืกำรตักบฟุเฟ่ตเ์ผือ่เลอืกสง่ผลเสยีตอ่โลก
อยำ่งไรบำ้ง

ความทา้ทายของ WWF:
• ปัจจบุนั นอกจำกผูบ้รโิภคกลุม่ทีต่ระหนักเรือ่งกำรไมก่นิอำหำรเหลอืทิง้ และน ำอำหำรมำปรงุใหมท่ีท่ำง WWF ควรสนับสนุนใหม้พีฤตกิรรมดังกลำ่วตอ่ไปเรือ่ยๆแลว้นัน้ ยงัทีก่ลุม่ทีต่ักปรมิำณเยอะกวำ่ที่

ตัวเองกนิไหว และกลุม่ทีต่ระหนักเรือ่งกำรตักแตพ่อด ีไมอ่ยำกกนิเหลอืทิง้แตเ่จออปุสรรคคอืรำ้นคำ้ใหป้รมิำณเยอะเกนิไป ซึง่ทำง WWF สำมำรถรว่มเป็นสว่นหนึง่กำรปรับทัศนคตใิหค้นเกดิควำม
เขำ้ใจในกำรกนิอำหำรเหลอืทิง้มำกขึน้ ผำ่นคอนเทนตแ์ละกำรสรำ้งแคมเปญน ำรอ่งใหผู้บ้รโิภคมำรว่มกนัไมก่นิเหลอืทิง้ได ้

• นอกจำกนี ้สำมำรถฝ่ังผลักดันฝ่ังแบรนดห์รอืรำ้นอำหำรใหอ้อกกฎเมือ่ผูบ้รโิภคกนิเหลอืทิง้ หรอืสรำ้งคอนเทนตท์ีก่ลำ่วถงึกำรกนิไมเ่หลือทิง้วำ่ถำ้กนิใหห้มดจะท ำใหร้ำ้นอำหำรและโลกดขีึน้อยำ่งไร



Quantitative Consumer Survey
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Finding in detail



METHODOLOGY & SAMPLE SIZE
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Sample Size n=500

Respondent’s Qualification

• Male/Female 18-60 years.

• GBKK 40% / UPC 60%

• Mixed generation X/Y/Z/BB

• Total panel size is around 8 million panelists with average 11% response rate. 

• Thailand’s Panel size is around 1 million & 2 millions with partner including metro BKK and upcountry.



Sustainable Actions
Consumer tends to do sustainable activities and easily to manage in everyday life.

62

41
38

25
20

16
12

Using cloth bags or 
reusable plastic 

bags 
when buying food

Reading/Searching 
info about the 

product from the 
label 

e.g. source of 
production, process

Managing food 
waste at home

Bringing and using 
personal container 

/ tupperware at 
food stores

Consuming organic 
food

Growing crops and 
raising livestock
for their own food

Reducing meat 
consumption



Sustainable Actions
Apart from meat consumption, environment concern is a major reasons of each sustainable action.

Using cloth bags or 
reusable plastic 

bags 
when buying food

Reading/Searching 
info about the 

product from the 
label 

e.g. source of 
production, process

Managing food 
waste at home

Bringing and using 
personal container 

/ tupperware at 
food stores

Consuming organic 
food

Growing crops and 
raising livestock
for their own food

Reducing meat 
consumption
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59
52

66
61

41

0

6 month incidence Environmental concern
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Using cloth bags or 
reusable plastic 

bags 
when buying food

Reading/Searching 
info about the 

product from the 
label 

e.g. source of 
production, process

Managing food 
waste at home

Bringing and using 
personal container 

/ tupperware at 
food stores

Consuming organic 
food

Growing crops and 
raising livestock
for their own food

Reducing meat 
consumption

51

All actions happened frequently. Once behavior applied, it will 

last long as consumer routine.

16
24

5

35 34

12 9

46
47

41

40 46

69
67

38
29

54

24 20 19 24

Occasionally Most of the time All of the time

Frequency of Doing Sustainable Actions
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Consumers are caring environment, not forcing by retailers.

Pain & Gain - Using cloth bags or reusable plastic bags  

GAIN

PAIN

76

53

48

44

29

55

51

41

Those shops do not have plastic bags for using

Care about the environment

Want a discount / Cost savings

Do not want to waste money to buy single-use plastic bag.

It is durable

It is inconvenient and time consuming

Plastic is not a problem but It is about way to manage waste

Waste of money
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Brand trustfulness is very important

Pain & Gain - Reading/Searching info about the product from the label

GAIN

PAIN
89

84

59

80

29

Trust in production process

Do not know / Do not give an importance on it

Want to take care of health

It is hygiene and safe to consume

Care about the environment
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Being well-organized in waste management could drive public 

behavior on food waste management at home. 

Pain & Gain - Managing food waste at home

GAIN

PAIN

89

52

51

8

Reduce the destruction of the environment

Reduce odors or unwanted animals

Can bring some waste to earn money or other benefits

Follow an influencer

41

40

39

33

The garbage trucks will pour waste together anyway

There are no separate waste bins nearby residential area

It is inconvenient and time consuming

There is not enough space to do waste separation
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Using personal container / Tupperware was a choice for 

sustainable consumers.

Pain & Gain - Bringing and using personal container / tupperware

PAIN

66

36

26

It is inconvenient and time consuming

Lazy to wash dish

Waste of money

GAIN

66

57

54

54

38

Consider cleanliness

Care about the environment

Want a discount / Cost savings

It is convenient for me to use

Do not want to waste money to buy single-use plastic/container
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Food nutrient become the major reasons for orgainic food 

consumption

Pain & Gain - Consuming organic food

PAIN

79

47

25

The cost of production is high and expensive

It might not be tasty

Organic products seem less beautiful and colorful than non-
organic

GAIN

82

72

61

16

12

It is hygiene and safe to consume

It is good for health

Follow an influencer

It is supported by the government

Organic agriculture is good for the environment
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Saving cost is an intrinsic value of saving environment for 

growing crops and raising livestock.

Pain & Gain - Growing crops and raising livestock 

PAIN

71

63

32

22

There is not enough space to grow crops and raise livestock

It is inconvenient and time consuming

Long waiting time for production

GAIN

80

69

43

41

41

Cultivation and production of food is a hobby

Save costs

Control the nutrition/quality of food consumed

Reduce the destruction of the environment

It is a byproduct of growing plants for aesthetics

Waste of money
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Food nutrient become trend due to health concern.

Pain & Gain - Reducing meat consumption

PAIN

66

48

39

25

Enjoy to eat meat

Plant-based food cannot replace the nutrients from meat

It might not be tasty

GAIN

74

53

52

48

45

Give value to all life

Want to take care of health

Want to control weight or shape

Interested in the plant-based food innovation

Live by the precepts

Difficulty accessing plant-based food



Type of Sustainable Consumers
We can classify consumers into 3 groups, actually base on their sustainability awareness. Almost 65% 

of total market expected sustainable action from business

The Survivor
35%

The Passioner
23%

The Developer
42%

The Survivor
Profile: Gen Y, Low to middle income, self 
employed
Activities: Managing food waste at home

The Passioner
Profile: Female, Gen X/Baby boomer, High 
income, Business owner/Office worker, GBKK 
area
Activities: All, except growing crop/raising 
livestock, reducing meat consumption

The Developer
Profile: Mixed gen, middle to high 
income, office worker 
Activities: Using cloth bags or 
reusable plastic bags, Read/Search 
info about the product from the label 



Business action that impact consumer’s purchase interest
Consumers show a strongest expectation towards packaging that can be recycled 

39

39

36

40

40

36

41

32

56

49

39

45

39

49

39

Group 1 'Survivor' Group 2 'Passioner' Group 3 'Developer'

%Top Box PACKAGING

It has a beautifully package design

It uses biodegradable packaging

It uses multiple layers of packaging and has well divided 
e.g. having a plastic wrap outside the box 

It uses packaging that can be recycled 

It uses packaging that can be reused 

Rank Reason %

1 Self-aware of the environmental impact 52

2 It is my personal preferences 42

3
Media or advertising that communicates about the environmental 

impact
41



Business action that impact consumer’s purchase interest
Passioners show a strong interest for source of raw material, while developer is more connected to 

human policy and production process

%Top Box POLICIES AND ETHICS OF FOOD BUSINESS

Rank Reason %

1 Self-aware of the environmental impact 42

2 It is my personal preferences 42

3 For good health 34

25

39

31

26

39

24

37

38

34

44

34

42

35

26

46

Group 1 'Survivor' Group 2 'Passioner' Group 3 'Developer'

It has good policy on labor and workers

It is distributed by manufacturers that have environmental 
policies e.g. reduce energy consumption in transportation, use environmentally friendly package, 

and reduce the impact of the climate change crisis in food production processes 

It is a food that comes from legal fishing 
e.g. Not using trawls, Not catching fish in prohibited areas, 

etc. 

It is a food that comes from Free-range animals 

It comes from animal husbandry that meets ethical standards



Business action that impact consumer’s purchase interest
Strong expectation on food that has health benefits with the right amount of consumption. Processed 

and additive food are totally accepted among developers.

%Top Box FOOD NUTRITION

Rank Reason %

1 For good health 62

2 It is my personal preferences 38

3 It is worth paying for 33

25

36

34

42

24

33

48

25

37

42

60

18

31

59

30

44

36

50

23

34

51

Group 1 'Survivor' Group 2 'Passioner' Group 3 'Developer'

It is unprocessed food

It does not have additives (color, fragrance, texture)

It is harvested with environmental impacts in mind

It has the right amount for consumption

It does not contain meat

It has extraordinary benefits for beauty

It has health benefits e.g. nourishing organs, helping to reduce 
disease



Business action that impact consumer’s purchase interest
Seasonal and local foods can grab consumers’ interests

%Top Box SOURCES OF FOOD

Rank Reason %

1 It is easy to find/buy 56

2 It is my personal preferences 50

3 It is worth paying for 46

35

42

42

28

29

39

45

24

32

41

45

23

0

1

2

3

4

0 10 20 30 40 50 60 70

Group 1 'Survivor' Group 2 'Passioner' Group 3 'Developer'

It is produced locally or is produced nearby my area of 
residence

It is cooked or produced by local entrepreneurs

It is a seasonal food that can be harvested at certain times

It is imported food, so I think it looks more appetizing 
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Consumer Trends

IN SUMMARY

• 65% of consumers are concerned about sustainability. 

Now it become ‘a must’ , not only ‘should have’ item.

• Packaging is a strong and impactful touchpoint to 

deliver sustainability value for business.

• Rather than Tasty, but healthy is also important factor

for food consumption.

• Policies and ethics of food business is expected as 

business norm.

• Local and seasonal foods are in trend for consumer 

interest.



Qualitative Executive 
In-depth interview

65

Finding in detail



METHODOLOGY & SAMPLE SIZE
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Respondent’s Qualification

• Male/Female any age

• 3 years+ of experience in 

company & food business

• Aware & Understand their 

company’s policy or action plan 
in Sustainability issue

60-80 mins interviews

CHAIN RESTAURANT
(5 respondents)

• Texas chicken
• เอีย่วไถ ่สกุีโ้บราณ

• CRG (Bakery)
• Oishi group
• แม่ศรเีรอืน

FOOD RETAIL
(2 respondents)

• Lotus
• Makro

FOOD DELIVERY SERVICE
(3 respondents)

• LINEMAN x Wongnai
• Oho
• Freshket



“
Different scale of 

business, different vision 

and consciousness in SCP

67
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Larger business,
High capacity

Smaller business,
Less capacity

• Low awareness & 
understanding in SCP

• Need example of 
practices & success case

• Need to earn brand’s 
value throughout the  
healthy menu & eco-
friendly packaging

• No particular team to 
carry SCP activities

• High awareness & 
passion in SCP, it has 
been invented to 
reduce food waste

• Limited users and 
awareness from 
consumers

• Need to earn trust 
among all stakeholder

The larger scale of business, the higher consciousness and 

capacity in the practices of SCP
Large business is an early adopter of SCP while small business is following. However, the small business still has low awareness, but believed 

that it is upcoming trend that they should adopt to earn value for branding and marketing benefit

Small & family business
New food 

delivery service
The brands under large 

holding company
The listed company with high budget 

• Low consciousness on 
SCP, more focus on 
increasing sales & profits

• Their strategies will be 
set by the holding 
company; PTT OR, and 
ThaiBev

• No particular team to 
carry SCP activities

• SCP believed to help 
their brand image

• Big brand, big scale of business. Have less concern and 
sensitivity on cost

• Most are listed company in IPO, so they commit more to the 
SCP as the core mission

• Have particular team / division to carry SCP activities
• High awareness & capability in SCP practices
• Early adopter of SCP and also being educator to SMEs and 

public sector
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ACTIVITIES

Large scale of business has higher consciousness & capability in practices which mainly are food retail & big chain restaurants. However, the 
small business that is tech company also has high consciousness, yet their service not widely used

A

Larger business, higher 
awareness & capacity

Smaller business,
Less awareness &capacity

Opportunity for 
all

Gender & 
demographic

Stronger rural 
livelihood

Harnessing the 
digital 
revolution

The capacity to provide opportunity for all still limited in the big company. Although most brands has high intention to strengthen the rural 
livelihood to have  better life, there are still limitation in terms of supplier contract and nationwide services. For digital revolution, the chain 

restaurants started to adopt, but its high cost is very concerned.
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A

Larger business, higher 
awareness & capacity

Smaller business,
Less awareness &capacity

Wider choices & 
supply

Local loop & 
linkage

Reducing food 
loss & waste

Diversify protein 
supply

ACTIVITIES

The wider choices & supply seems difficult for the chain restaurant due to food quality control that all ingredients need to be QC from the 
central kitchen first and optional proteins yet not considered to support revenue due to its niche market. The intention to reduce food loss 
& waste is high for all brands, still not meet their expectation as it rely on external factors; consumers, stakeholders, and high technology 
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ACTIVITIESA

Larger business, higher 
awareness & capacity

Smaller business,
Less awareness &capacity

Nature-based 
solutions

Healthy & 
productive 
ocean

Protecting & 
restoring nature

Productive & 
regenerative 
agriculture

The restriction of reducing single-use packaging is well performed in big brands and food delivery services. However, it still has limitation in 
the chain restaurant that they cannot find proper packaging that good for their food quality & appearance, especially for online delivery.

The food delivery services desire to use more electric bike to reduce carbon, but the technology does not cover the long distance. For other 
business, they are now decreasing the frequency in logistic by using big data to forecast supply
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ACTIVITIESA

Larger business, higher 
awareness & capacity

Smaller business,
Less awareness &capacity

Nutritious food

Healthy diets

The healthy trend among consumers is hugely popular that most business need to react by having healthy product, especially 
among all restaurants. It also able to create brand value / positioning. However, the healthy products still contrast with some 

business, like fast food or bakery shop.

For the healthy diets, all brands are currently developing in it and see it as A-MUST activity since it helps them 
with the sales & marketing benefit



74

BOLD IMPACT (EXPECTED CHANGE)B

CHAIN RESTAURANT
FOOD RETAIL

FOOD DELIVERY 
SERVICE

• To increase sales & lean cost
• To earn value in branding

• To sustain economy & 
environment

• To help Thai people have better 
life & well-being

• To be one-stop service by streamline 
the traditional supply chain

• To help Thai people access good 
quality products easier

“To be top brands of healthy Chinese 
restaurant”

“To serve good quality of food & help 
Thai farmers live better”

“To earn profits as much as possible”

“To reduce cost & food waste”

“To equalize and give opportunity to 
people & community”

“To be Net-Zero organization within 2030 
and adjust economy of scale for 

consumers to afford”

“To encourage consumers & stakeholders 
to be the part of SCP”

“To respect everyone and help Thai people 
live better by easy access to good quality of 

products”

“To create awareness in food waste & 
SCP among stakeholders”

“To be one-stop service of an ingredient 
provider which will prevent food loss & 

waste”

The small – medium restaurant mainly focus on business’s profit while the listed company has clear commitment on SCP mission & practices. 
Interestingly, the new food delivery service are established to be active on SCP specifically 



KEY STRATEGIES
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CHAIN 
RESTAURANT

“To be top brands of healthy Chinese 
restaurant”

“To serve good quality of food & help 
Thai farmers live better”

“To earn profits as much as possible”

“To reduce cost & food waste”

“To equalize and give opportunity to 
people & community”

Promote the origin of ingredients and more selective on vegetable for 
consumers

Deal with farmers & agriculturist directly

Sell used oil to PTT and short shelf life product to Oho & Freshket app in lower 
price to reduce food waste

New campaign ‘ไมกิ่นบอก เอาออกให’้ & ‘กินหมดเกลีย้ง’

Offers jobs & accommodations to part-time employee that mostly are students 
& disabled



KEY STRATEGIES
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• Harnessing digital tools & innovations in store. Plus, using big data to forecast 
demands to match with supplies

• Adopt and support renewable energy for carbon emission

FOOD RETAIL

“To be Net-Zero organization within 2030 
and adjust economy of scale for 

consumers to afford”

“To encourage consumers & stakeholders 
to be the part of SCP”

• Negotiate with suppliers on the cost to be affordable for consumers

• Support the local crops by selling it in the local branches

• Reduce single-use packaging & recycle plastic through ‘reverse machine.



KEY STRATEGIES
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• Promote the local stores or restaurant as seen as upcoming trend

• Sell nearly-expired products in lower price (สินคา้ปา้ยเหลือง) to reduce food waste 
& carbon

FOOD 
DELIVERY SERVICE

“To respect everyone and help Thai people 
live better by easy access to good quality of 

products”

“To create awareness in food waste & SCP 
among stakeholders”

“To be one-stop service of an ingredient 
provider which will prevent food loss & 

waste”

• Forecast demands from the restaurant to inform agriculturists in producing 
products to decrease food loss



KEY CONSIDERATION
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CHAIN RESTAURANT
⬩ Cost & Profit

⬩ Operation

⬩ Food safety & Quality

⬩ Branding & Sales

FOOD DELIVERY
⬩ Impact more than profit 

(cost is not top concern)

⬩ Benefit to stakeholders, 

especially merchandisers & 

riders

⬩ User friendly

FOOD RETAIL
⬩ Food safety

⬩ Affordable & Applicable to 

their consumers

⬩ Timing

⬩ Cost

More
focus
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More concern on 
ESG impact

Higher consciousness on 
SCP

More concern on 
business impact

Hence, their expected impact in SCP practices 

depends on their consciousness & focus 
which we can see most chain restaurants 

(especially in small-medium size) very focus on 
business benefit while big brands can focus on both 
business & ESG impact due to less cost sensitive & 

higher knowledge 

*ESG = Environmental, 
Social, Governance

BOLD IMPACT (EXPECTED CHANGE)

Lower consciousness on 
SCP

B

From the interview, we also found new model of the 
business in this study that is tech start-up who have 

high consciousness in SCP & highly focus on ESG. 
Their core mission is to create awareness & practices 

to consumers which could be opportunity for SCP 
issue
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*ESG = Environmental, 
Social, Governance

CHALLENGEC

Not allowed to make decision on 
SCP activities, especially in 

processing & source of ingredients 

due to food quality policy & cost 
concern

More concern on 
ESG impact

Higher consciousness on 
SCP

More concern on 
business impact

Lower consciousness on 
SCP

High capability to negotiate with suppliers which 
let them have high collaboration easier. However, 

their massive customers with various profile 
background is the challenge!

Although there are new business with high 
concern & consciousness in SCP, the scale of 
business has dramatic effect on capacity in 

practices as seen below
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Open opportunity for all gender, but 
demography still depends on nationwide

• Gender inequality has not been mentioned
• Support agriculturist & SMEs by letting them rent the 

space in local store in low price and selling their products
in store or malls (Food retails)

• The Makro forestination project creates income-earning 
jobs for farmers and rural communities, providing care to 
saplings and seedlings while replacing the income lost 
under the Covid-19 

• Expand rider in small rural area as well as promote local 
restaurants who have no physical store. 

• Offer opportunity to people in rural area, especially 
students & disabled

Larger business, higher 
awareness & capacity

Smaller business,
Less awareness &capacity

• Not perceived as one of the practice in SCP which shows low awareness 

• These brands have a few services in upcountry. Hence, most employment still 
limited in Bangkok and some big cities
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• Presenting the origin of 
ingredients to  create 
value to the brand itself

• Purchase / deal with 
agriculturists directly, 
cut off the middlemen

to let agriculturist in 
rural area earns higher 
income. Plus, the brand 
can cut cost at the 
same time

• Trying to approach 
agriculturist in rural 
area to cut off the 
middlemen and 
hidden cost

• Support agriculturist & SMEs by letting them rent the 
space in local store in low price and selling their products
in store or malls (Food retails)

• The Makro forestination project creates income-earning 
jobs for farmers and rural communities, providing care to 
saplings and seedlings while replacing the income lost 
under the Covid-19 

• Expand rider in small rural area as well as promote local 
restaurants who have no physical store. 

• Offer opportunity to people in rural area, especially 
students & disabled

All ingredients has been 
committed with supplier 
contract that they cannot 
adjust / change to the 
small / local agriculturist

High intention to strengthen rural livelihoods through purchasing 
and hiring. Production capacity & trust is challenging

Larger business, higher 
awareness & capacity

Smaller business,
Less awareness &capacity

• The relationship 
between seller & 
buyer in upcountry is 
close, not trust other 
party enough to deal 
with • (LINEMAN) the usage in small rural area still not covered 

enough due to high delivery fee



Large business has higher ability to harness the digital 
tools. The delivery trend accerelate it.

• Digital order to reduce 
paper usage (Both 
with suppliers & 
consumers)

• Oil separator (เครื่องสกดั
น า้มนั)

• Waste disposer (เครื่องป่ัน
เศษอาหาร)

• Big data used to 
forecast eating & 
ordering behavior

• The delivery service 
itself reduce carbon 
in travelling

• Big data to forecast supplies and promotion to avoid 
oversupplies

• Waste disposer machine (ตูย้อ่ยขยะ) does not effective well 

due to highly consume time & cost
• Digital price tag in new stores
• Self-service cashier
• App Makro & Lotus to encourage less travelling to store to 

reduce carbon
• Solar cell in some store

• Delivery app & robotic 
chef or waitress to 
reduce human error 
that could led less food 
waste

• Oil filterer to reuse oil 
for frying

Larger business, higher 
awareness & capacity

Smaller business,
Less awareness &capacity

• Their employee’s 
behavior pattern and 
less savvy is not easy 
to change

• Desire to use electric 
motorcycle & better 
data to forecast

• Operation & High 
investment

• Extremely high investment on solar cell & machines that limit 
only a few branches
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เราไปถงึตน้น ้า product สมมตคิอืมะนาว แต่ FRESHKET ไมไ่ดซ้ือ้แคม่ะนาว ที ่
high quality จากเกษตรกรเทา่นัน้ แต่เราจะเขา้ซือ้มาทัง้หมดเลย เพือ่ใหเ้ขาไดร้บั
เตม็ๆ และสง่ของคุณภาพใหร้า้นอาหาร ไปถงึ consumer ทน้ีีพอจะซือ้ทัง้หมด 

เกษตรกรจะไมย่อมขายให ้เขาเองอยากเกบ็ไวส้ง่ออกหรอืไวป้ระมลู

สง่เสรมิด ารงชพีในชนบท ของเฉพาะแบรนดเ์รา
ไมม่คีะ่ แต่ปตท.ม ีคอืกม็ทีี ่suppiler ตดิต่อมา ที่

จะใหเ้ปลีย่น เรากจ็ะโดนcomplainได้

เราท าเยอะทีส่ดุ ทุกวนัน้ี แมค่า้สามารถขายผา่น app online กบัเรา
ไดท้มีอืถอื เป็นการเปิดโอกาสในการจ าหน่ายอาหารไดด้ ี พอยุคทีม่ ี
ขายอาหาร delivery กท็ าใหเ้กดิรา้นอาหารทีไ่มม่หีน้ารา้นมากขึน้ มี

ทัง้ขายในบา้น หอพกั คอนโด  ช่วยในการสรา้งและจา้งงาน  
โดยเฉพาะกลุม่ทีอ่าจจะไมไ่ดท้ างานดว้ยเหตุผลบางอยา่ง เช่น ผูห้ญงิ
ทีต่อ้งอยูเ่ลีย้งลกู หรอืดแูลคนแก่ แลว้มารบั job เป็นรายไดเ้สรมิ

เวลาเราไปเปิดสาขาตามต่างจงัหวดั เราจะรบัคนในจงัหวดันัน้ โซนนัน้ เป็นทวภิาคี จดัโซนให ้
หาทีพ่กัใหใ้กลส้าขา โดยทีน้่องไมต่อ้งเสยีคา่ทีพ่กั และมเีงนิเดอืนให ้สว่นใหญ่เป็นนกัเรยีน 
นศ. คนพกิารกม็คีะ่ ใหทุ้กคนไดม้โีอกาส เรือ่งน้ีเราท ามานานมาก และจรงิๆ ต าแหน่งงานเรา

ไมพ่อกบัความตอ้งการสมคัรดว้ย

ทุกวนัน้ีผมพยายามหาตน้น ้าทีด่ทีีส่ดุ พยายามไมใ่ชพ้อ่คา้คน
กลาง อยา่งปลา ปกูอ้น กุนเชยีง เราเขา้ถงึคนทีเ่ป็นตน้น ้า
จรงิๆ เพือ่สง่เสรมิรายไดเ้คา้ และเพือ่ท าใหว้ตัถุดบิมนัดทีีส่ดุ

ใหล้กูคา้ แต่บางที
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Although they support local agriculture, all crops still need 
to be sent to Center kitchen to QC first for food safety

• Difficult to specify 
quality & quantity in 
local small farm or 
agriculturist

• CRG is trying to deliver some ingredients such as flour and oil directly 
to the local store. However, most ingredients need to be sent to 
Central kitchen to process and control quality

• Vegetable in store mainly comes from local farm to reduce 
transportation and will do more (Lotus & Makro). 

• LINEMAN tries to promote local store for more orders to 
support hiring. This is the trend they pick

• Texas mainly use 
imported ingredients due 
to contract

• N/A from Oishi

Larger business, higher 
awareness & capacity

Smaller business,
Less awareness &capacity

• Fresh local ingredients 
will be directly sent to 
local branch nearby, but 
processed food will be 
sent from central kitchen 
first for food safety

• Farmers still hesitated in 
the maeket’s potential, 
they need to see pilot 
case first

• (Freshket) developing 
new feature to deliver 
seasonal crops to create 
the seasonal menu in the 
local restaurant nearby

• Local demand is over supply as low capacity in production
• The ingredients need to process at the central kitchen
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Reducing food waste is the ideal goal for all 
business since it can reduce cost too

• No supported data to 
forecast ingredients to 
stock

• No regulation for 
employee to have waste 
management

• Distribute nearly 
expired product 
(mostly processed for 
food safety)

• Forecast tools to help 
restaurant & 
agriculturist to match 
demands & supply

• ALL forecast demand via big data,
• CRG & LOTUS – Food waste to be animal’s food. Some bakery 

that nearly expired will be donated to community nearby 
• LINEMAN provides free delivery อาหารเหลือ from restaurant to 

community

• Reuse oil
• Having campaign “ไม่กินบอก 
เอาออกให้

• Texas use food delivery; 
Oho & Freshet to get rid of 
short shelf life product, 
especially fried dishes that 
last 40 mins

• The leftovers will be passed 
to community & their 
employees

Larger business, higher 
awareness & capacity

Smaller business,
Less awareness &capacity

• Start to use machine in 
reusing oil

• Only purchase the 
necessary part of 
ingredients which leads 
low food loss

• Farmers want to 
stock crops to 
export, still over 
producing

• Buffet still create lots of 
food waste and they 
rarely charge customers 
for that

• Covid make it difficult to forecast via big data due to 
irregular behavior of consumers

• Lotus & Makro want more community or any place to 
receive the leftovers

• Fruit & Veg are the main food waste as easy to expire –
getting black. Although it still can be eaten, Thai people 

prefer appealing product. 
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Diversifying Protein Supply has low adoption due to 
limited market, it tends to be the seasonal campaign

• None since they 
cannot see potential in 
Thai market yet

• Support through in-
app banner as 
seasonal promotion. 
Their target users is 
aware and purchase 
plant-based 
products

• Only Makro push sales in protein from insect, it basically well 
purchased from merchandiser, Makro just support no 
insecticide contained products

• Lotus & CRG push plant-based product more, now it is getting 
better. The challenge is to develop the plant-based dish to be 
more delicious for Thai consumers

• LINEMAN has only seasonal campaign (กินเจ)

• Seasonal campaign (กินเจ), 
they are now considering 
to develop to be 
permanent menu for 
alternatives. The sales 
still limited

Larger business, higher 
awareness & capacity

Smaller business,
Less awareness &capacity
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เราใชผ้กัปลอดสาร ซือ้จากสวน หรอื ช่วยเหลอืชุมชน แต่ supplier เอามาสง่ที่
ครวักลาง ตามหลกัความปลอดภยั QA ตรวจสอบก่อน ตามสาขาไมม่ ีQA 

ตรวจสอบ  ไมว่า่จะผกั ขา้ว ตอ้งตรวจสอบก่อน ผูบ้รหิารซเีรยีสหากหลุดไปถงึ
ลกูคา้ ต่อใหต้น้น ้าใกลส้าขา กส็ง่ไมไ่ด ้เพราะน้องทีส่าขา ไม่ไดม้คีวามรู ้QA 

บางรา้นเคา้จะมคีอนเซป็เลยwaste to waste คอืตอ้งทิง้ ไมใ่ช่มาจดัโปรโมชัน่ 
บางรา้นทีป่ฎเิสธ ไมไ่ดม้าjoinกบัโอโ้ห หลกัๆจะเป็นรา้นอาหารทีเ่ป็นสตรทีฟู๊ด 
เคา้มองวา่การทีจ่ดัโปรโมชัน่กบัเรามนัเป็นการเขา้เน้ือเคา้ เพราะเราใหร้า้นคา้

ลดโปรโมชัน่ขัน้ต ่าคอื 25% เพือ่ดงึดดูคนใหม้าเซฟfood wasteกนั

Food Waste เราเริม่ปี 2020 ตัง้เป้า 10% แต่เราท าได ้ 3% เจอปัญหาช่วงโควดิ ขยะ 80% ของเราคอืของทีเ่รา
จ าหน่าย แต่ผกัผลไม ้sensitive ไมเ่หมอืนหา้งอืน่ ลกูคา้เราคอืผูป้ระกอบการ เราจงึไมม่กีารลงครวัเพือ่แปรรปู ผกั
ผลไมม้นัช ้างา่ย ขยะของเราสว่นใหญ่จงึเป็นผกัผลไมส้ด เราท า MOU กบักรมราชทณัฑ ์เรอืนจ าในประเทศซึง่มทีัว่
ไทย แมคโครเองกม็สีาขาทัว่ประเทศ match กนัได ้พอโควดิเรอืนจ าปิดจะบรจิาคชุมชนกไ็มไ่ด ้เพราะพฤตกิรรมการ
บรจิาคอาหารของคนไทยเน่ียไมม่ใีครกลา้ทาน  อนัน้ีกเ็ป็นอุปสรรค แมจ้ะเป็นอาหารแจกฟร ีแต่คุณค่ารปูลกัษณ์ตอ้ง
เทยีบเทา่ทีข่าย ไมเ่หมอืนต่างประเทศ ทีเ่ขารูว้า่คุณภาพอาหารไมต่อ้ง best แต่ทานไดต้ามโภชนาการ แต่บา้นเรา
อุดมสมบรูณ์ ทานของสดๆ มาตลอด เราเลยคดิน าไปใหส้วนสตัวแ์ละอุทยาน ใหส้ตัวป่์า ตอนน้ีต่อยอดไปถงึการ
รว่มกบั CPF และราชการในการน าขยะอาหารไปเลีย้งหนองแมลงวนั แต่กย็งัตอ้งการทีร่บัเพิม่นะคะ ยงัเหลอือกีเยอะการเพิม่ช่องทางเลอืกของแหลง่โปรตนี อนัน้ีน่าจะเป็นโอกาสอ่ไป เน่ืองจาก

กระแสplant-based ในเมอืงไทยยงัไมม่ากพอ อาจจะท าแทรกๆ ได ้ในบางช่วง

texas ใชส้นิคา้อมิพอรต์มาจาก US เป็นหลกั ตามบรษิทัแม ่ซึง่สว่นนึงท า
ใหต้น้ทุนสงู แต่วา่ซกัพกันึงเรากเ็ริม่บรหิารตน้ทุนไดด้ขีึน้ กเ็ริม่มกีาร

พจิารณา supplier เจา้ทีเ่ป็นlocal แต่ถา้ตอ้งท ามากกวา่นี้ เราคงตอ้งเป็น
แบบ KFC ใหไ้ดก้่อน คอืยอดขายเยอะๆ cost มนัสงู ตอ้งดตูรงน้ี
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Most restaurant & Food retail follow the 
restriction about no fishing pregnant fish

• Freshket is trying to 
segment the seafood 
product to match with 
demands from 
restaurant to prevent 
food loss

• (LINEMAN) Limited orders due to delivery fee

• NONE; they rarely see it 
related to their business

• Support no fishing 
during spawning 
season, the newborn 
sea life

• Carefully select supplier 
that able to show high 
standard & safety in 
fishing

• Biotechnology 
vegetable wash

Larger business, higher 
awareness & capacity

Smaller business,
Less awareness &capacity

• No selling the protection species & small fishes

• Educate fishermen not to fishing illegal animals

• Provide free tools for fisherman to support healthy ocean, 
especially Tilapia farming

• LINEMAN partner up with ‘fisher folk’ (กลุม่ประมงไม่ใชอ้วน) to 
provide low cost logistic for their seafood to big city 
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There are only food retails that involved with 
protecting & restoring nature as CSR campaign

• Not offer plastic shopping bag & straw. Food retails bargain 
with the supplier of eco-friendly packaging to adjust the 
economy of scale to be more affordable for their customers.

• Makro & Lotus have afforesting & the policy to not build the 
new store in forest zone. They also encourage people to 
afforest and protect wildlife

• Renewable energy in store and shipment such as EV bike & 
Solar cell, but its high cost is concerned

• Sell more local product in their local store to reduce 
transportation as well as using data to forecast

• Use new refrigerant such as R290 to decrease pollution and 
residue

Larger business, higher 
awareness & capacity

Smaller business,
Less awareness &capacity

• Mainly change to 
bioplastic bag

• More forecast on orders 
to reduce the shipment’s 
frequency

• The eco-friendly 
package has high cost 
and perceived not 
reusable

• Still have carbon 
emission due to 
travelling to process at 
the center kitchen

• Promote brands that 
use eco-friendly 
packaging via in-app 
banner for higher 
visibility

• Have reusable box for 
rider to transfer 
ingredients to 
restaurant’s tray

• High investment

• Long distance does not 
fit with EV bike

• Use banana leaf in some 
menu for take-away & 
delivery order

• More forecast on orders 
to reduce the shipment’s 
frequency

• Discontinue using  
biodegradable packaging 
due to decomposition

• High cost of 
biodegradable packaging 
due to the low volume
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Low knowledge on producing, no activities but 
to support

• No any activities 
yet, but now start to 
consider the 
supplier who use 
Hydro vegetable

None

• Educate agriculturist on the specification of plants and 
how to plant no GMO, Anti-biotic products

• Supplier both plant & animal must not use chemical 
substance, all must naturally produced

• Forecast demand to let agriculturist plant in proper 
quantity to reduce food waste & cost

Larger business, higher 
awareness & capacity

Smaller business,
Less awareness &capacity
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ตอนน้ีทีส่ง่ผกัใหผ้มมอียูป่ระมาณ 4 ซพั กใ็หเ้คา้มาเสนออะไรใหม่ๆ  ตลอดนะ เราอยาก
เน้นผกัไฮโดร เพราะอาหารจนีเป็นอะไรทีอ่ว้น จดัจา้น คอลเลสเตอรอลเยอะ ผมอยาก
เป็นเอีย่วไถ่ไลท ์ทีจ่ะขายสกุีเ้ฮลตี ้สกุีค้โีต ออแกนิกน่ะ อาหารจนีเพือ่สขุภาพ เรากใ็ช้
น ้ายาลา้งผกัแบบใหมด่ว้ย ไดท้ัง้สขุภาพลกูคา้ และไมป่ลอ่ยสารเคมตีกคา้งลงน ้า

CRG พยายามลดการสง่ ในช่วงแรกเกดิปัญหา คอืทีส่าขาสนิคา้ไมพ่อ เรากเ็สรมิไปใหร้อบ
พเิศษ แต่ทุกวนัน้ีไมค่อ่ยมปัีญหาแลว้ เพราะค านวณไดด้ขีึน้ ถา้ไมพ่อจรงิๆ กจ็ะดงึจากสาขา
ใกลเ้คยีงไปใหเ้พือ่ลดระยะการเดนิทาง สว่นการลดใชบ้รรจุภณัฑ ์กล็ดพวกหลอด ถุง มาใชฝ้า
ทีย่กดืม่ได ้เริม่จากของรอ้นก่อนลกูคา้ OK กเ็ลง็เปลีย่นหมด คอืในแต่ละแบรนด ์เคา้มองแคว่า่ 
ทีจ่ะใหเ้ขาเปลีย่น มนัแพงกวา่ของเดมิไหม ถา้ไมแ่พงกร็บัได ้ถา้แพงเขาจะบอกไมใ่ช้ เรากจ็ะ
บอกเป็นนโยบายของทาง central ไมใ่ช ้ไมไ่ดค้ะ่

เราพยายามคุยสเปคกบัต่อรองราคาตน้ทุนของแพคเกจ eco-friendly
ใหล้กูคา้ซือ้ได ้สว่นนโยบายลดพลาสตกิกย็งัมอียู ่งดแจก แต่วา่
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคไมไ่ดเ้ปลีย่นงา่ยขนาดนัน้  เราไมแ่จก ถา้ไม่
จ าเป็นจรงิๆ นอกจากของรอ้นจดัเยน็จดั เรากต็อ้งเขา้ใจบรบิท 

ผูบ้รโิภคคนไทย ขีม่อเตอรไ์ซดม์าซือ้ของ ถา้เขาลมืถุงหรอือุปกรณ์ที่
ใสจ่ากบา้นมา กก็ลบัไมไ่ด้ จะเอามอืทีไ่หนจบัแฮนมอไซด ์เราจะโลก

สวยแบบนัน้กไ็มไ่ด้

packaging ของโออชิติอ้งยอ่ยสลายไดห้มด ดว้ย
เทคโนโลยตี่างๆ ทีอ่าจท าไดแ้ลว้บา้ง แต่บางทกี็
ตอ้งยอมรบัวา่บางตวัเราอยากใชน้ะ แต่ cost สงู 

ถา้ต ่าลงไดก้ค็งจะดแีละงา่ยกวา่นี้

ตัง้ใจใหเ้ป็นรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า 100% ตอนน้ีอยทูี ่55 % ตอ้ง
บอกวา่ไมง่า่ยในต่างจงัหวดั กรุงเทพชัน้นอก ปรมิณฑล เน่ืองจากเรา
ยงัไม่ fully implemented 100% ที ่own by  FRESHKET เพราะ
คา่ใชจ้า่ย เลยใชพ้ารต์เนอรด์ว้ย กจ็ะม ีlimitations ทีเ่ขาไมไ่ดม้ี

รถไฟฟ้าบรกิารทุกพืน้ที ่ถา้ลกูคา้อยูไ่กลมากๆ ใชร้ถพลงังานไฟฟ้า
ไมไ่ด ้เพราะไปไมถ่งึ ตอนน้ีเราม ี distribution center 3 มุม ใน

กทม. และ 3 ทีน้ิ่เราม ีโซลา่เซลล ์หมดเลย แพงมากครบั
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The most popular as it increase sales to the 
business since it is mega trend nowadays

• Higher standard for QC 
ingredients

• Less sodium

• More organic & Hydro 
veg 

• They both mention that 
plan to do more on this 
to earn sales and create 
value to the brand 
following this healthy 
trend

• Oho is dealing with 
nutritionist to 
calculate nutrition in 
menu that selling in 
Oho

• Freshket will soon 
have healthy food 
category as their  
seasonal campaign

• Makro: สม้ยิม้ได ้QC สารตกคา้ง (P.118)

• Less sweet for bakery & Doughnuts , change to สารแทนความ
หวาน replace sugar (Sweet drinks), Add cake คีโต in menu list 

and considering to have it for permanent

• Reduce sweet, oil, and sodium in their own product

• Open more opportunity for healthy products / brands to 
sell in Lotus to be an alternatives for consumers

• LINEMAN soon to support healthy restaurants  

Difficult to do for both 
brands, but perceived that 
Plant-based could be 
promotional healthy diet

Larger business, higher 
awareness & capacity

Smaller business,
Less awareness &capacity
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สง่เสรมิการกนิทีด่ตี่อสขุภาพน่ีน่าจะยากนะ ขาย
ของทอดโดยตรงเลย อกีอยา่งเรากไ็มไดมุ้ง่เน้น
เรือ่งน้ีขนาดนัน้ ตอ้งเอาของทอดดงึยอดขาย

ก่อน

เราะมคีวามตัง้ใจในการมอีาหารสด คุณภาพสงู ปลอดภยั เป็นเรอืงใหญ่ของเราเลย เรามทีางเลอืกอาหารสุขภาพ
ใหล้กูคา้ และช่วยลกูคา้ป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็ อนัน้ีคอืสิง่ทีเ่ราท าไดด้ ีแต่กค็ดิวา่จะท าต่อไป เพราะ health and 

well-being เป็นเรือ่งใหญ่ขึน้เรือ่ยๆ สนิคา้ทีม่าจ าหน่าย เราม ีoption ใหล้กูคา้มากขึน้เรือ่ยๆ ขณะเดยีวกนัเรากม็ ี
commitment สนิคา้ที ่LOTUS ท าแบรนดต์วัเอง  เราจะ ลดหวาน มนั เคม็  เมือ่เทยีบกบัแบรนดใ์นทอ้งตลาด 

Healthy Diets เราคงไมไ่ดท้ าอะไรเป็นพเิศษ เป็นสทฺิธิผ์ูบ้รโิภค
ในการเลอืก LINEMAN เป็นแคแ่พลตฟอรม์ อาจจะท าไดเ้ป็นจดั
หมวดไปให้ ทีผ่า่นมา เราเคยท า locally produced มารอบนึง 
นานแลว้ แต่ยงัไมไ่ดท้ าอกี คอืเชื่อมเอารา้นวตัถุดบิทอ้งถิน่ ไป
ใหร้า้นอาหารชื่อดงัท าออกมาเป็นเมนู แต่ผูบ้รโิภคกลุม่ทีส่นใจก็
จะมกี าลงัซือ้ และเคา้สนใจตวัรา้นมากกวา่วตัถุดบิทีข่ายคุณภาพ

ขายสขุภาพ

เราไมใ่ช่เจา้ใหญ่ จะไปท าเฮลตีต้อ้งมัน่ใจวา่ของดจีรงิ ท าออกมา
ตอ้งไมเ่สยีชื่อแบรนด ์การตลาดตอ้งถงึ แต่สิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุคอืตอ้ง
อรอ่ยและมคีุณภาพ ผมวา่ออแกนิกกบัเฮลตีม้าแน่นอน คนหนัมา
รกัสขุภาพ ผมมองวา่ธุรกจิรา้นอาหารมนัจะเปลีย่นไป ตอ้งปรบัตวั 
ตอนน้ีอยากเอาสติก๊เกอรไ์ปแปะวา่ผกัเราปลอดสารพษินะ มนัจะ
ช่วยอพัเวอรช์ัน่ของผกัและแบรนดเ์ราเอง ลกูคา้กลา้ทาน ตอ้งมี

สตอรีใ่หก้ลุม่ลกูคา้เราครบั

อยากสง่เสรมิเกษตรกรรมรปูแบบใหม ่แลเรือ่งการกนิทีด่ตี่อสขุภาพ 
อยากใหล้กูคา้ไดรู้ว้า่อาหารต่อจานมวีตัถุดบิมาจากไหน เคา้ควรกนิ
เมนูไหนถา้เป็นความดนัเป็นเบาหวาน แต่ตอ้งใหค้นมาช่วยในจุดน้ี 
เช่น โภชนากร เพราะเป็นรายละเอยีดเชงิวชิาการ เราอาจท าออกไป
แลว้ไมถู่กหลกั อยากไดซ้พัพอรต์ เพราะเราควรสง่เสรมิเรือ่งการ

ป้องกนัเพือ่ไมใ่หเ้กดิปัญหามากกวา่รกัษา



CONCLUSIONS & 
RECOMMENDATIONS
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The key success & challenges in big listed brands

High capability to negotiate with suppliers which let them have high collaboration easier. However, their massive customers with various profile 
background is the challenge!

The listed companies with strict regulation to commit on 
SCP practices

High budget with low sensitivity on cost

Nationwide of serviced area

Having particular team with high knowledge to arrange 
activities that support SCP

As trusted brands, they can negotiate and ask for 
cooperation easier

The key success factors The key challenges

The main challenges is external factor like consumers and 
stakeholders who have various background that difficult to foresee 
demands which leads to food & plastic waste as well as unhealthy 

diets

As listed company, they 
mentioned all practices 
are their commitment
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The key success & challenges in big chain restaurant

Policy from their holding company that support on 
SCP as the commitment

Easiness in store operation

Nationwide of serviced area

The key success factors The key challenges

Healthy diets & ingredients 
believed as contrast with the core 

products & concept

Difficult to make decision on SCP practice, especially in processing & ingredients’ source due to food quality policy & cost 
concern. However, their ideal goal is to lean cost which align with reducing food loss & waste

Buffet & Short shelf 
life product which 

easily turned to food 
waste

QC process at the center 
leads carbon emission

Fixed suppliers limit local loop 
& strong rural livelihood

Some SCP practices conform with their business 
goals

Many stakeholders, few 
team to organize SCP

Food loss & waste is their main 
focus as believed it is  the main 

fundamental problem for 
environment



High intention to push 
‘healthy diets’ as it would be 

good to their business due 
to big market trend
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The key success & challenges in small chain restaurant

Flat organization ease them in making decision process on 
SCP practices

Easier to approach and contact with local & small suppliers

Smaller & particular order creates lower food loss

The key success factors The key challenges

Difficult to get high collaboration from their supply chain since agriculturist & suppliers expect higher purchasing & 
potential in the market. Bargaining power is still limited. Importantly, cost is highly concerned

The eco-friendly & health trend among consumers

Single-use & Eco-
friendly packaging is 
not practical to use

Limited branch and area 
of service

Niche market and low 
impact on the business 

yet not adopted

High investment on 
the innovation 
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The key success & challenges in the new model of business

Owner & Team member’s strong passions and high 
knowledge in SCP

Low sensitivity on cost since still have fund raising 

The key success factors The key challenges

Difficult to get high collaboration from their supply chain since these business are still new in the market which bargaining power is still limited. They 
have strong desire to reduce food loss & waste by utilizing their digital tools, yet educating the stakeholders is strongly needed as well as trust to 

earn more 

High knowledge in technology that helps in SCP

Fund raised / supported by investor or incubator

Perceived as severe issue to improve 
urgently. They tend to utilize more 

technology & strategy to reduce food loss 
& waste

Electric motorbike not yet 
practically used

Limited usage & service in rural 
area due to niche reputation & 

understanding

Niche market and 
low impact on the 
business yet not 

adopted
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