โควิด19 กับวิกฤตกำรณ์
ทำงเลือกระหว่ำง
อำหำรปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม
ข้อมูลสำคัญ 10 เรื่อง จำกรำยงำนเต็ดตรำ แพ้ค อินเด็กซ์ 2020
01 โควิ ด-19 เปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมของผู้บริโภค
สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 กลายเป็ นความวิตกกังวลอันดับหนึ่งของผูบ้ ริโภค
แทนทีส่ ถานการณ์ดา้ นสิง่ แวดล้อม ขณะทีค่ วามกังวลในประเด็นเรื่องสุขภาพอื่นๆ
ลดลงไปอย่างรวดเร็ว ความวิตกกังวลเกีย่ วกับความปลอดภัยทางอาหารและความ
มันคงทางอาหารได้
่
เพิม่ สูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ พร้อมกับความพยายามของผูบ้ ริโภคที่
จะรักษาสมดุลระหว่างสิง่ เหล่านี้บนความวิตกกังวลด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ ยิง่ ตอกย้าถึง
ภาวะวิกฤตทีพ่ วกเขาต้องเผชิญอยู่ระหว่างสองเรื่องนี้

02 ควำมสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไประหว่ำงควำมปลอดภัยทำง
อำหำรและสิ่ งแวดล้อม
ความปลอดภัยทางอาหารถูกจัดอันดับเป็ นความวิตกกังวลของผูค้ นในสังคมเทียบเท่า
กับเรื่องโควิด-19
ในปั จจุบนั สุขภาพมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับประเด็นเรื่องความ
ปลอดภัยทางอาหารและสุขอนามัย โดยผูค้ นถึง 2 ใน 3 กล่าวว่า การมีสุขภาพทีด่ ี คือ
ต้องมีความปลอดภัย การปรับปรุงในด้านอาหารปลอดภัยจึงถูกยกให้เป็ นความสาคัญ
อันดับหนึ่งในกลุ่มผูผ้ ลิต และความคาดหวังนี้จะยิง่ เพิม่ สูงขึน้ เมื่อเราจาเป็ นต้องผลิต
อาหารให้แก่ประชากรทีก่ าลังเพิม่ จานวนมากขึน้ เรื่อยๆ บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารจึงเข้ามามี
บทบาทสาคัญอย่างยิง่

68%
ของผูบ้ ริโภคเห็นด้วยว่า
ความปลอดภัยทางอาหาร
คือ ความวิตกกังวลหลักของ
สังคม

03 ควำมโปร่งใสและควำมเชื่อมั ่นมีควำมสำคัญยิ่ งกว่ำในอดีต
ผูบ้ ริโภคถือว่าผูผ้ ลิตต้องรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยทางอาหาร ดังนัน้ ความ
โปร่งใสจึงเป็ นกุญแจสาคัญ โดยผูบ้ ริโภคเกือบ 3 ใน 5 กล่าวว่า พวกเขาต้องการทราบ
ข้อมูลทัง้ หมดเกีย่ วกับการผลิตสินค้า โดยเฉพาะข้อมูลแหล่งผลิตทีเ่ ป็ นตัวกระตุน้ การ
ซือ้ สินค้าทีส่ าคัญอย่างมาก

04 ขยะอำหำรพุ่งขึน้ ตำมวำระ
ผลกระทบของโควิด -19 ทีม่ ตี ่อห่วงโซ่อุปทาน กระตุ้นให้เกิดการตระหนักว่ า ขยะเศษ
อาหารถือเป็ นปั ญหาสาคัญ ผูค้ นปั จจุบนั มากกว่า 3 ใน 4 เห็นว่าขยะเศษอาหารกลาย
เรื่องทีน่ ่าวิตกกังวลและผูบ้ ริโภคเริม่ เล็งเห็นว่าการจากัดปริมาณขยะเหล่านี้ถอื เป็ นสิง่
สาคัญสูงสุด 1 ใน 3 ข้อ สาหรับผูผ้ ลิต

05 ผู้บริโภคต้องกำรช่วย แต่ทว่ำกำรติ ดฉลำกถือเป็ นตัวแปรสำคัญ
ผูบ้ ริโภคคิดว่าการป้ องกันไม่ให้เกิดขยะเศษอาหารถือเป็ นประเด็นสิง่ แวดล้อมอันดับ
หนึ่งทีพ่ วกเขาสามารถจัดการได้ ด้วยตัวเอง แต่ความสับสนกับฉลากทีม่ คี าว่า “ควร
บริโภคก่อน” นัน้ ยังเป็ นอุปสรรค แม้กฎหมายระบุให้มกี ารแจ้งวันหมดอายุ ทเ่ี รียบง่าย
และชัดเจน แต่กค็ วรมีการสื่อสารข้อมูลทีด่ กี ว่านี้ ซึ่งรวมถึงข้อมู ลบนหีบห่อหรือบรรจุ
ภัณฑ์ทเ่ี ชื่อมต่อข้อมูลออนไลน์ได้

54%
ของผูบ้ ริโภคเชือ่ มโยง
อาหารทีป่ ลอดภัยเข้า
กับอาหารทีด่ ตี อ่
สุขภาพ ซึง่ เป็ นการ
เชื่อมโยงอันดับหนึ่ง

06 ควำมวิ ตกกังวลเรื่องสิ่ งแวดล้อมยังคงมีอย่ำงชัดเจน
สิง่ แวดล้อมยังคงเป็ นความวิตกกังวลหลักของคนทัวโลก
่
แม้เกิดสถานการณ์ โควิด-19
ขึน้ ผู้บริโภค 2 ใน 3 เชื่อว่าเรากาลังมุ่งหน้ าไปสู่หายนะ หากเราไม่ป รับเปลี่ยนนิสยั
ความเคยชินให้ทนั ท่วงที
โดยมีผู้ค น 2 ใน 3 กล่ า วว่า การล็อกดาวน์ จากสถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดทาให้
สภาพแวดล้อมในธรรมชาติฟ้ื นฟู ขน้ึ ซึ่ง พวกเขาต้องการให้ร กั ษาสภาวะเช่ น นี้ ไว้
ก่อให้เกิดความต้องการทีจ่ ะเปลี่ยนแปลง รวมถึงโครงการเพื่อ “สร้างสิง่ ทีด่ ีกว่าหลัง
ผ่านพ้นวิกฤต” อีกมากมาย

07 บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ย ั ่งยืนเป็ นสิ่ งสำคัญ
ผูบ้ ริโภคเล็งเห็นว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ทย่ี งยื
ั ่ นเป็ นสิ่งที่มคี วามสาคั ญมากสาหรับผู้ผลิต โดย
ผูค้ น 4 ใน 5 กล่าวว่า บริษทั ต่าง ๆ ควรร่วมมือกันเพื่อสนับสนุ นการรีไ ซเคิลหรือการ
นาบรรจุภัณ ฑ์ของตนเองกลับ มาใช้ซ้ า กล่ องเครื่องดื่ม ถูก พิจารณาว่ า เป็ น หนึ่ ง ใน
ทางเลือกทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากทีส่ ุด ในขณะทีข่ ยะพลาสติกยัง คงเป็ นความวิตก
กังวลหลัก ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมหันมาสนใจวัสดุท่สี ามารถหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ได้

70%
ของผูบ้ ริโภคเห็นว่า
บรรจุภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้วสั ดุ
จากพืชมีความสาคัญ
สาหรับพวกเขา.

08 กำรเชื่อมโยงกันของแนวคิ ดต่ำงๆ มีมำกขึน้
การเชื่อมโยงกันของประเด็นเรื่องสุ ขภาพและสิ่ง แวดล้อมที่เราได้ทาการส ารวจใน
รายงานเต็ดตรา แพ้ค อินเด็กซ์ของปี ทผ่ี า่ นมา พบว่ามีอตั ราเชื่อมโยงเพิ่มสูงขึน้ และยัง
ครอบคลุมถึงความวิตกกังวลในเรื่องอื่นๆ ด้วย เมื่อประเด็นเรื่อง “ผูค้ น” และ “โลก” เริม่
ซ้อนทับ กันมากขึน้ ในวันนี้ สุ ขภาพจึงถูกเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องความปลอดภัย ทาง
อาหารและสุขอนามัย และในอีกด้านหนึ่งของสมการ ความวิตกกังวลทีม่ ากขึ้นเกีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อมก็ถูกเชื่อมโยงเข้ากับประเด็นเรื่องความยังยื
่ นอื่นๆ โดยเฉพาะเรื่องขยะ
อาหาร ซึง่ ผูบ้ ริโภคเชื่อว่าพวกเขาสามารถทาให้เกิดการจัดการกับเรื่องนี้ได้

09 สิ่ งที่ผ้บู ริโภคต้องกำร
นวัตกรรมทีผ่ คู้ นต้องการเป็ นอันดับหนึ่ง คือ สิง่ ทีส่ ามารถปกป้ องอาหารได้ยาวนาน
ขึน้ เพื่อการแก้ไขปั ญหาขยะจากอาหารและการคงคุณค่าทางโภชนาการ ลาดับต่อมา
คือ ระบบแจ้งวันหมดอายุอจั ฉริยะ ซึง่ เป็ นอีกหนึ่งปั จจัยทีช่ ว่ ยแก้ไขปั ญหาขยะอาหาร
โดย 5 อันดับแรก ล้วนเกีย่ วข้องกับความปลอดภัยทางอาหาร ส่วนด้านนวัตกรรมที่
เกีย่ วข้องกับการรักษาสิง่ แวดล้อมสองอันดับแรก คือ การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ให้น้อยทีส่ ุด
และการสามารถนาไปรีไซเคิลได้ ซึง่ จัดอยู่ในอันดับสูงๆ เช่นกัน

47%
ของผูบ้ ริโภคเชือ่ ว่า การ
ป้ องกันขยะเศษอาหารเป็ น
เรือ่ งทีพ่ วกเขาสามารถ
ช่วยกันสร้างความแตกต่าง
ในเชิงบวกได้

10 บทสรุปสำคัญ
การแพร่ระบาดของโควิด19 ได้เปลีย่ นแปลงโลกในปั จจุบนั อย่างมหาศาล โดยก่อให้เกิด
สภาวะทีย่ อ้ นแย้งรูปแบบใหม่ต่อความวิตกกังวลและความจาเป็ นของผูบ้ ริโภค ทาให้
ความปลอดภัยทางอาหาร ความมันคงทางอาหาร
่
และขยะอาหาร กลายเป็ นปั ญหา
เร่งด่วนมากยิง่ ขึน้ โดยทีค่ วามวิตกกังวลเรื่องสิง่ แวดล้อมนัน้ ยังคงมีอยู่อย่างชัดเจนไม่
เปลีย่ นแปลง เพียงแต่ขอบเขตเดิมๆ เริม่ เลือนลาง เมื่อประเด็นต่างๆ เกีย่ วกับอาหาร
ผูค้ น และโลก เริม่ พัวพันกันมากขึน้
ไม่มโี อกาสใดดีกว่านี้อกี แล้วทีเ่ ราควรเริม่ พูดคุยถกประเด็นกันในวงกว้าง ถึงเรื่องความ
ยังยื
่ นและบทบาทของบรรจุภณ
ั ฑ์ในอนาคต เพราะเราต้องการให้ประชากรโลกทีก่ าลัง
เพิม่ จานวนขึน้ เรื่อยๆ สามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างปลอดภัยไปพร้อมกับ การปกป้ อง
โลกของเรา บริษทั ต่างๆ สามารถแสดงให้เห็นถึงจุดมุง่ หมายด้วยการก้าวขึ้นสู่ความท้า
ทายในสองเรื่องนี้ และการแก้ไขวิกฤตความวิตกกังวลระหว่างเรื่องความปลอดภัยทาง
อาหารและปั ญหาสิง่ แวดล้อมทีป่ ะทุขน้ึ จากสถานการณ์โควิด-19 ในปั จจุบนั

70%
ของผู้บริ โภคต้องกำรโซลูช ั ่นใหม่ใน
กำรปกป้ องอำหำรให้ยำวนำนขึ้น เพื่อ
หลีกเลี่ยงขยะอำหำรและกำรรักษำ
คุณค่ำทำงโภชนำกำร

49%
ของผูบ้ ริโภคเชือ่ ว่า ประเด็น
สิง่ แวดล้อมถือเป็ นหนึ่งใน
ความวิตกกังวลทีส่ าคัญมาก
ทีส่ ุดทีโ่ ลกต้องเผชิญอยูใ่ น
ปั จจุบนั โดยมีเพียงเรือ่ งโค
วิด-19 เรือ่ งเดียวทีม่ คี ะแนน
สูงกว่า

