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**********************************************************************************
อิ นโดนี เซียมุง่ ลดขยะอาหารเพื่อสร้างความมันคงด้
่
านอาหารของประเทศ
สรุปข่าว
อินโดนีเซียประสบปั ญหาขยะอาหาร (food waste) สูงมากจากรายงานล่าสุดของสํานักงาน
วางแผนพัฒนาแห่งชาติ (Bappenas) พบว่าระหว่างปี 2543 – 2562 อินโดนีเซียมีขยะอาหารปี ละ 23 –
48 ล้านตัน หรือเฉลีย่ คนละ 115 – 184 กิโลกรัมต่อปี โดยขยะเหล่านี้มาเกิดจากทุกกระบวนการของห่วง
โซ่อุปทานและการบริโภค ตัง้ แต่การแปรรูป การจัดเก็บ การขนส่ง และของเหลือจากการบริโภค
ทัง้ นี้รายงานยังพบว่าขยะอาหาร ก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณปี ละ 213 – 551
ล้านล้านรูเปี ยห์ คิดเป็ นร้อยละ 4 – 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของอินโดนีเซีย โดยพลังงานที่
สูญเสียจากขยะอาหาร สามารถเตรียมอาหารหนึ่งมื้อสําหรับประชาชน 61 – 125 ล้านคนต่อปี โดย
อินโดนีเซียมีความหวังว่าจะสามารถหาวิธแี ก้ไขวิกฤติน้ไี ด้
Suharso Monarfa รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนพัฒนาแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าสํานักงาน
Bappenas ยํ้า ถึง ความสํา คัญ ที่จ ะต้อ งสร้า งความมันคงด้
่
า นอาหารโลก โดยทุ ก ประเทศต้อ งบรรลุ
เป้ าหมายการพัฒนาทีย่ ั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งเป็ นประเด็นทีห่ ยิบยกขึน้
หารือระหว่างการประชุม Food Security Summit ของสหประชาชาติเมือ่ เดือนกันยายน 2564
ตามรายงานผลการทบทวนการดําเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ย ั ่งยืน (Voluntary National
Review : VNR) จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเชิงบวกในช่วงทีผ่ า่ นมา และ
หนึ่งในปั ญหาต่างๆ ทีต่ อ้ งเผชิญคือการสูญเสียอาหารและการบริหารจัดการของเสีย ในการสัมมนาทาง
เว็บไซด์ JakPost Up Close ครัง้ ที่ 37
ข้อมูลของ Suharso ทีก่ ล่าวในในการสัมมนาทางเว็บไซด์ JakPost Up Close ครัง้ ที่ 37 พบว่า
จากข้อมูลระหว่างปี 2562 – 2563 การขาดสารอาหารมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เป็ นปั ญหาสําคัญต่อการพัฒนา
ความมังคงด้
่ านอาหารของประเทศ ส่งผลให้เด็กอายุต่าํ กว่า 5 ปี แคระแกร็น
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Drajat Martianto ผู้เ ชี่ย วชาญด้า นนโยบายอาหารและโภชนาการระบุว่า 1 ใน 12 ของชาว
อินโดนีเซียขาดสารอาหาร ซึ่งการเพิม่ ผลผลิตอาหารต้องเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ได้แก่ ปริมาณนํ้ า
สําหรับการเพาะปลูก และการติดตามผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศที่อาจเป็ น
อุปสรรค นอกจากนี้ยงั ต้องอาศัย ประสิทธิภาพในการผลิต การแปรรูป การจัดจําหน่าย และการบริโภค
การแก้ไขปั ญหาขยะอาหาร ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภค การพัฒนาระบบการผลิตอาหาร การสร้างกฎระเบียบทีเ่ ข้มงวดและสนับสนุนเงินทุน การลดขยะ
อาหารและการสูญเสียด้านอาหาร และการศึกษาพัฒนาในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
ในส่วนของการใช้ประโยชน์จากขยะอาหารนัน้ Eva Bachtiar, CEO และผูก้ ่อตัง้ ธนาคารอาหาร
Garda Pangan ที่มสี โลแกนว่า “จะทิ้งทําไม ถ้าคุณสามารถเลี้ยงคนที่ขดั สนได้” ซึ่งเริม่ ตัง้ แต่ปี 2560
Garda Pangan ช่ว ยให้ข ยะอาหารไม่ต้องสูญเสียถึง 183,000 เมนู ช่ว ยลดปริมาณขยะจากอาหาร
ประมาณ 43 ตัน โดยนํ าสิง่ ที่จะกลายเป็ นขยะอาหาร ไปแปรรูปเป็ นอาหารแจกจ่ายแก่ประชาชนกว่า
127,000 คน

Eva กล่าวว่า การดําเนินการนํ าของเหลือกลับมาเป็ นอาหารต้องเริม่ จากต้นตอ โดยการลด
ปริมาณขยะอาหารจากแหล่งกผลิต พร้อมด้วยการบริจาคอาหารทีย่ งั คงกินได้ให้แก่คนทีต่ ้องการ และ
หากอาหารใดไม่สามารถรับประทานได้อกี ต่อไป สามารถนําไปใช้ในอุตสาหกรรมและการทําปุ๋ ย เพือ่ ลด
การทิง้ และฝั งกลบขยะ
ในภาคอุตสาหกรรม Vera Galuh Sugijanto รองประธานของ Danone Indonesia ผูผ้ ลิตนํ้าดื่ม
แบรนด์ AQUA กล่ าวว่าบริษัท ให้ค วามสําคัญ ต่อความมันคงด้
่
านอาหารในอินโดนี เ ซีย โดยเน้ น ให้
ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงได้งา่ ย มีการผลิตและการตลาดอย่างยั ่งยืน โดยปั จจุบนั Danone Indonesia มี
โรงงาน 26 แห่งทัวประเทศมี
่
ลกู ค้ามากกว่า 1 ล้านคน
นํ้าดื่มของบริษทั บรรจุในขวดทรงกลมซึง่ บรรจุภณ
ั ฑ์เดิมสามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่กว่าร้อยละ
70 อันแสดงให้เห็นว่าความยั ่งยืนเป็ นหัวใจสําคัญของการดําเนินงานของบริษทั ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์
AQUA ของบริษัท Danone Indonesia ภายใต้ แ คมเปญ #BijakBerplastik โดยดํ า เนิ น การหลัก ๆ 3
ประการ ได้แก่ การรวบรวม การศึกษา และนวัตกรรม แคมเปญ #BijakBerplastik ปี 2568 Danone
Indonesia มีเป้ าหมายในการจัดเก็บขยะพลาสติกมากกว่าทีผ่ ลิต โดยตัง้ เป้ าให้โครงการดังกล่าวสามารถ
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เข้าถึงเด็ก 5 ล้านคนและผูบ้ ริโภค 100 ล้านคนผ่านแคมเปญ
การศึก ษา และเพื่อ ให้บ รรจุ ภัณ ฑ์ข องผลิต ภัณ ฑ์ส ามารถ
นํามารีไซเคิลได้ 100%
ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการสํ า นั ก งานสีเ ขีย ว Danone
Indonesia ชวนเชิญ พนัก งานแยกขยะตามประเภทต่ า ง ๆ
โดยร่วมมือกับ Waste4Change
วัฒนธรรมการจัดการของเสีย เป็ นสิ่งสําคัญในการ
ดําเนินงานของบริษทั ในแต่ละวัน เมื่อเดือนกันยายน 2564
เพียงเดือนเดียวมีการจัดเก็บขยะในสํานักงานใหญ่มากกว่า
2,100 กิโลกรัม โดยประมาณร้อยละ 21 เป็ นขยะอินทรีย์ท่สี ามารถแปรรูปเป็ นปุ๋ ยหมัก และเพื่อการ
เพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย ส่วนขยะอนินทรียค์ ดิ เป็ นร้อยละ 54 ของขยะทัง้ หมดในเดือนกันยายนที่
เข้าสูอ่ ุตสาหกรรมรีไซเคิลเพือ่ ผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ ขณะเดียวกันขยะทีเ่ หลืออีกร้อยละ 25 สามารถใช้
เป็ นเชือ้ เพลิงในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม Danone Indonesia ดําเนินโครงการธนาคารขยะ โดยมุ่งเน้นที่
การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน ตลอดจนการพัฒนาชุมชนสวนโภชนาการเพื่อให้ครอบครัวสามารถ
เข้าถึงคุณค่าทางโภชนาการได้งา่ ย
โครงการด้านการศึกษา Danone Indonesia ดําเนินโครงการต่างๆ รวมถึง
 Isi Piringku ส่งเสริมการดํารงค์ชีวติ ให้มสี ุขภาพที่ดีและความสมดุลทางด้านโภชนาการ
สําหรับเด็ก 4 – 6 ขวบ
 Gerakan Ayo Minum Air สนับสนุนให้นกั เรียนดืม่ นํ้าวันละ 7 – 8 แก้ว
 Warung Anak Sehat การฝึ กอบรมพนักงานโรงอาหารของโรงเรียนในการจัดอาหารว่าง
และเครื่องดื่มสําหรับนักเรียน เพือ่ ส้างความเข้าใจด้านสุขภาพและโภชนาการ และการรับรู้
สําหรับวัยรุน่
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Danone Indonesia ไม่เพียงแต่จดั การกับเศษอาหาร แต่ยงั รับประกันว่าผู้บริโภคจะสามารถ
เข้าถึงผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณค่าทางโภชนาการในราคาทีจ่ ่ายได้ และนํ้าดื่มทีด่ ตี ่อสุขภาพเพือ่ ผูบ้ ริโภคของเรา
โดยสิง่ นี้ช่วยสนับสนุนรูปแบบธุรกิจทีย่ ั ่งยืนเพือ่ ช่วยรักษาสิง่ แวดล้อมของอินโดนีเซียและสุขภาพทีด่ ขี อง
ชาวอินโดนีเซีย ทุกคนต่างมีบทบาทที่ต้องทําสามารถเลือกและบริโภคอาหารอย่างมีสติ และทําให้
ประเทศสะอาด สวยงาม และมีความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ
วิ เคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผูป้ ระกอบการไทย
อิน โดนี เ ซีย มีป ริม าณขยะอาหารจํา นวนมาก จากการผลิต และการบริโ ภคที่ฟ่ ุ มเฟื อ ยตาม
แนวโน้ มของประเทศที่มกี ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพิม่ สูงขึ้น ในขณะที่อีกส่วนของประชากรประสบ
ปั ญหาขาดแคลนอาหารพร้อมกันนี้ขยะจากบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารก็เพิม่ สูงขึน้ โดยเฉพาะในช่วงการระบาด
ของโควิด-19 รัฐบาลอินโดนีเซียตระหนักถึงปั ญหาและส่งเสริมให้มกี ารรีไซเคิลขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ
ในประเทศทีม่ จี าํ นวนมาก
ภาคธุรกิจของอินโดนีเซียเองก็มกั โปรโมทตราสินค้า โดยชูประเด็นด้านการลดขยะและรักษา
สิง่ แวดล้อมอยูเ่ สมอ ด้วยตระหนักว่าผูบ้ ริโภคชาวอินโดนีเซียค่อนข้างใส่ใจและสนใจในประเด็นนี้ ทัง้ นี้ ผู้
ส่ ง ออกไทยที่ทํ า ตลาดในอิน โดนี เ ซีย ก็จ ะเป็ นต้ อ งสร้า งจุ ด เด่ น ของผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีมีส่ ว นช่ ว ยรัก ษา
สิง่ แวดล้อมประกอบด้วย เนื่องจะแนวโน้ มดังกล่าวจะยังคงเป็ นประเด็นหลักที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ
นอกจากคุณสมบัตขิ องสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ทีม่ า : Jakarta Post ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564
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ข้อมูลแก่ผสู้ นใจเท่านัน้ โดยสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ.กรุงจาการ์ตา จะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการทีม่ บี ุคคลนําข้อมูลนี้ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด
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