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ข่าวเด่นประจาํสปัดาห ์

********************************************************************************** 

อินโดนีเซียมุง่ลดขยะอาหารเพ่ือสร้างความมัน่คงด้านอาหารของประเทศ 

สรปุข่าว 

 อินโดนีเซียประสบปัญหาขยะอาหาร (food waste) สูงมากจากรายงานล่าสุดของสํานักงาน

วางแผนพฒันาแห่งชาต ิ(Bappenas) พบว่าระหว่างปี 2543 – 2562 อนิโดนีเซยีมขียะอาหารปีละ 23 – 

48 ลา้นตนั หรอืเฉลีย่คนละ 115 – 184 กโิลกรมัต่อปี โดยขยะเหล่าน้ีมาเกดิจากทุกกระบวนการของหว่ง

โซ่อุปทานและการบรโิภค ตัง้แต่การแปรรปู การจดัเกบ็ การขนสง่ และของเหลอืจากการบรโิภค 

 ทัง้น้ีรายงานยงัพบว่าขยะอาหาร ก่อใหเ้กดิการสูญเสยีทางเศรษฐกจิประมาณปีละ 213 – 551 

ลา้นลา้นรูเปียห ์คดิเป็นรอ้ยละ 4 – 5 ของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศของอนิโดนีเซยี โดยพลงังานที่

สูญเสยีจากขยะอาหาร สามารถเตรยีมอาหารหน่ึงมื้อสําหรบัประชาชน 61 – 125 ล้านคนต่อปี โดย

อนิโดนีเซยีมคีวามหวงัวา่จะสามารถหาวธิแีกไ้ขวกิฤตน้ีิได ้

 Suharso Monarfa รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวางแผนพฒันาแห่งชาต ิในฐานะหวัหน้าสาํนักงาน 

Bappenas ยํ้าถึงความสําคัญที่จะต้องสร้างความมัน่คงด้านอาหารโลก โดยทุกประเทศต้องบรรลุ

เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งเป็นประเดน็ทีห่ยบิยกขึน้

หารอืระหวา่งการประชุม Food Security Summit ของสหประชาชาตเิมือ่เดอืนกนัยายน 2564  

 ตามรายงานผลการทบทวนการดําเนินงานตามวาระการพฒันาที่ยัง่ยนื (Voluntary National 

Review : VNR) จากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 สง่ผลกระทบต่อแนวโน้มเชงิบวกในชว่งทีผ่า่นมา และ

หน่ึงในปัญหาต่างๆ ทีต่อ้งเผชญิคอืการสญูเสยีอาหารและการบรหิารจดัการของเสยี ในการสมัมนาทาง

เวบ็ไซด ์JakPost Up Close ครัง้ที ่37 

 ขอ้มูลของ Suharso ทีก่ล่าวในในการสมัมนาทางเวบ็ไซด์ JakPost Up Close ครัง้ที ่37 พบว่า

จากขอ้มลูระหวา่งปี 2562 – 2563 การขาดสารอาหารมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ เป็นปัญหาสาํคญัต่อการพฒันา

ความมัง่คงดา้นอาหารของประเทศ สง่ผลใหเ้ดก็อายตุํ่ากวา่ 5 ปีแคระแกรน็ 
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 Drajat Martianto ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายอาหารและโภชนาการระบุว่า 1 ใน 12 ของชาว

อนิโดนีเซยีขาดสารอาหาร ซึ่งการเพิม่ผลผลติอาหารต้องเตรยีมความพรอ้มต่าง ๆ ได้แก่ ปรมิาณน้ํา

สําหรบัการเพาะปลูก และการติดตามผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศที่อาจเป็น

อุปสรรค นอกจากน้ียงัตอ้งอาศยั ประสทิธภิาพในการผลติ การแปรรปู การจดัจาํหน่าย และการบรโิภค 

 การแก้ไขปัญหาขยะอาหาร ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ

บรโิภค การพฒันาระบบการผลติอาหาร การสรา้งกฎระเบยีบทีเ่ขม้งวดและสนบัสนุนเงนิทุน การลดขยะ

อาหารและการสญูเสยีดา้นอาหาร และการศกึษาพฒันาในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

 ในส่วนของการใชป้ระโยชน์จากขยะอาหารนัน้ Eva Bachtiar, CEO และผูก่้อตัง้ธนาคารอาหาร 

Garda Pangan ที่มสีโลแกนว่า “จะทิ้งทําไม ถ้าคุณสามารถเลี้ยงคนที่ขดัสนได้” ซึ่งเริม่ตัง้แต่ปี 2560 

Garda Pangan ช่วยให้ขยะอาหารไม่ต้องสูญเสียถึง 183,000 เมนู ช่วยลดปริมาณขยะจากอาหาร

ประมาณ 43 ตนั โดยนําสิง่ที่จะกลายเป็นขยะอาหาร ไปแปรรูปเป็นอาหารแจกจ่ายแก่ประชาชนกว่า 

127,000 คน 

   

 Eva กล่าวว่า การดําเนินการนําของเหลือกลบัมาเป็นอาหารต้องเริม่จากต้นตอ โดยการลด

ปรมิาณขยะอาหารจากแหล่งกผลติ พรอ้มดว้ยการบรจิาคอาหารทีย่งัคงกนิไดใ้หแ้ก่คนทีต่้องการ และ

หากอาหารใดไม่สามารถรบัประทานไดอ้กีต่อไป สามารถนําไปใชใ้นอุตสาหกรรมและการทาํปุ๋ ย เพือ่ลด

การทิง้และฝังกลบขยะ 

 ในภาคอุตสาหกรรม Vera Galuh Sugijanto รองประธานของ Danone Indonesia ผูผ้ลติน้ําดื่ม  

แบรนด์ AQUA กล่าวว่าบริษัทให้ความสําคญัต่อความมัน่คงด้านอาหารในอินโดนีเซีย โดยเน้นให้

ผลติภณัฑส์ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย มกีารผลติและการตลาดอย่างยัง่ยนื โดยปัจจุบนั Danone Indonesia มี

โรงงาน 26 แหง่ทัว่ประเทศมลีกูคา้มากกวา่ 1 ลา้นคน  

น้ําดื่มของบรษิทับรรจุในขวดทรงกลมซึง่บรรจุภณัฑเ์ดมิสามารถนํากลบัมาใชไ้ดใ้หมก่ว่ารอ้ยละ 

70 อนัแสดงใหเ้หน็ว่าความยัง่ยนืเป็นหวัใจสาํคญัของการดําเนินงานของบรษิทั ตวัอย่างของผลติภณัฑ ์

AQUA ของบริษัท Danone Indonesia ภายใต้แคมเปญ #BijakBerplastik โดยดําเนินการหลักๆ 3 

ประการ ได้แก่ การรวบรวม การศกึษา และนวตักรรม แคมเปญ #BijakBerplastik ปี 2568 Danone 

Indonesia มเีป้าหมายในการจดัเกบ็ขยะพลาสตกิมากกวา่ทีผ่ลติ โดยตัง้เป้าใหโ้ครงการดงักล่าวสามารถ
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เขา้ถงึเดก็ 5 ลา้นคนและผูบ้รโิภค 100 ลา้นคนผ่านแคมเปญ

การศึกษา และเพื่อให้บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สามารถ

นํามารไีซเคลิได ้100%  

 ส่วนหน่ึงของโครงการสํานักงานสีเขียว Danone 

Indonesia ชวนเชิญพนักงานแยกขยะตามประเภทต่าง ๆ 

โดยรว่มมอืกบั Waste4Change 

 วฒันธรรมการจดัการของเสียเป็นสิ่งสําคญัในการ

ดําเนินงานของบรษิทัในแต่ละวนั เมื่อเดอืนกนัยายน 2564 

เพยีงเดอืนเดยีวมกีารจดัเก็บขยะในสํานักงานใหญ่มากกว่า 

2,100 กิโลกรมั โดยประมาณร้อยละ 21 เป็นขยะอินทรยี์ที่สามารถแปรรูปเป็นปุ๋ ยหมกั และเพื่อการ

เพาะเลี้ยงหนอนแมลงวนัลาย ส่วนขยะอนินทรยีค์ดิเป็นรอ้ยละ 54 ของขยะทัง้หมดในเดอืนกนัยายนที่

เขา้สูอุ่ตสาหกรรมรไีซเคลิเพือ่ผลติเป็นผลติภณัฑใ์หม ่ขณะเดยีวกนัขยะทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 25 สามารถใช้

เป็นเชือ้เพลงิในอุตสาหกรรมปนูซเีมนต ์ 

 เพื่อใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนร่วม Danone Indonesia ดําเนินโครงการธนาคารขยะ โดยมุ่งเน้นที่

การบรหิารจดัการขยะในครวัเรอืน ตลอดจนการพฒันาชุมชนสวนโภชนาการเพื่อใหค้รอบครวัสามารถ

เขา้ถงึคุณคา่ทางโภชนาการไดง้า่ย 

 โครงการดา้นการศกึษา Danone Indonesia ดาํเนินโครงการต่างๆ รวมถงึ  

 Isi Piringku ส่งเสรมิการดํารงค์ชีวติให้มสีุขภาพที่ดีและความสมดุลทางด้านโภชนาการ

สาํหรบัเดก็ 4 – 6 ขวบ  

 Gerakan Ayo Minum Air สนบัสนุนใหน้กัเรยีนดืม่น้ําวนัละ 7 – 8 แกว้ 

 Warung Anak Sehat การฝึกอบรมพนักงานโรงอาหารของโรงเรยีนในการจดัอาหารว่าง

และเครื่องดื่มสาํหรบันักเรยีน เพือ่สา้งความเขา้ใจดา้นสุขภาพและโภชนาการ และการรบัรู้

สาํหรบัวยัรุน่ 
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Danone Indonesia ไม่เพยีงแต่จดัการกบัเศษอาหาร แต่ยงัรบัประกนัว่าผู้บรโิภคจะสามารถ

เขา้ถงึผลติภณัฑท์ีม่คีุณคา่ทางโภชนาการในราคาทีจ่่ายได ้และน้ําดื่มทีด่ตี่อสขุภาพเพือ่ผูบ้รโิภคของเรา 

โดยสิง่น้ีช่วยสนบัสนุนรปูแบบธุรกจิทีย่ ัง่ยนืเพือ่ชว่ยรกัษาสิง่แวดลอ้มของอนิโดนีเซยีและสุขภาพทีด่ขีอง

ชาวอินโดนีเซีย ทุกคนต่างมบีทบาทที่ต้องทําสามารถเลือกและบริโภคอาหารอย่างมสีติ และทําให้

ประเทศสะอาด สวยงาม และมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้  

 

วิเคราะหผ์ลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรบัตวัของภาครฐั/ภาคเอกชน/ผูป้ระกอบการไทย 

 อินโดนีเซียมีปริมาณขยะอาหารจํานวนมาก จากการผลิตและการบริโภคที่ฟุ่มเฟือยตาม

แนวโน้มของประเทศที่มกีารพฒันาด้านเศรษฐกิจเพิม่สูงขึ้น ในขณะที่อีกส่วนของประชากรประสบ

ปัญหาขาดแคลนอาหารพรอ้มกนัน้ีขยะจากบรรจุภณัฑอ์าหารกเ็พิม่สูงขึน้โดยเฉพาะในช่วงการระบาด

ของโควดิ-19 รฐับาลอนิโดนีเซยีตระหนักถงึปัญหาและสง่เสรมิใหม้กีารรไีซเคลิขยะ เพื่อลดปรมิาณขยะ

ในประเทศทีม่จีาํนวนมาก  

 ภาคธุรกจิของอนิโดนีเซยีเองกม็กัโปรโมทตราสนิค้า โดยชูประเดน็ดา้นการลดขยะและรกัษา

สิง่แวดลอ้มอยูเ่สมอ ดว้ยตระหนกัวา่ผูบ้รโิภคชาวอนิโดนีเซยีค่อนขา้งใสใ่จและสนใจในประเดน็น้ี ทัง้น้ี ผู้

ส่งออกไทยที่ทําตลาดในอินโดนีเซียก็จะเป็นต้องสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยรักษา

สิง่แวดล้อมประกอบด้วย เน่ืองจะแนวโน้มดงักล่าวจะยงัคงเป็นประเดน็หลกัที่ผู้บรโิภคให้ความสนใจ

นอกจากคุณสมบตัขิองสนิคา้หรอืผลติภณัฑ ์  

     ทีม่า : Jakarta Post ลงวนัที ่25 ตลุาคม 2564  

 

 


