
 

 

 

 

 

 
1) เบียรสายพันธุใหม ปลอดสารกลูเตน   
        แหลงขอมูล: Globe and Mail  วันท่ี 27 เมย. 2559 
 

                  ฤดูรอนในแคนาดาปนี้ จะมีเบียรสายพันธุใหมท่ีปราศจากสารกลูเตน มาจําหนายโดยใชชื่อวา 
“Glutenberg” ซ่ึงผูผลิตมาจากเมืองมอนทรีออล ในมณฑลควิเบค แคนาดา โดยเบียรใหมนี้ใชวัตถุดิบ ขาวฟาง 
(Millet) และขาวโพด  (Corn) เปนหลัก ในขณะท่ีเบียรสวนใหญในตลาดจะผลิตจาก ขาวสาลี, ขาว Barely, ขาว
Buckwheat หรือ Sorghum ท้ังนี้เบียร Glutengerg อางวามีรสชาดเหมือนเบียรท่ัวไป ซ่ึงเปนทางเลือกสําหรับ
ผูบริโภคในแคนาดา ทุกวันนี้สินคาอาหารท่ีจําหนายภายในหางเกือบทุกชนิดจะมีประเภทสินคา Gluten Free วาง
จําหนายควบคูหรือเปนทางเลือกใหกับผูบริโภค ยกเวนเครื่องดื่มเบียร ซ่ึงผูผลิตอางวาเปนเรื่องยากท่ีจะหาวัตถุดิบ
อ่ืนๆ ท่ีปราศจาก Gluten มาผลิตและยังคงใหมีรสชาดเหมือนเบียรได   

ตามกฏหมายแคนาดา “เบียร” ไดถูกตีความหรือมีนิยามวา
เปนเครื่องดื่มท่ีผลิตจาก ขาวประเภท Barley หรือ Wheat 
Malt ท่ีมีการบมใหเกิดกลิ่น รสชาดเฉพาะและมีแอลกอฮอล 
ในลักษณะเดียวกัน นิยามของสินคาปลอดกลูเตน ตาม
กระทรวงสาธารณ สุ ขแคนาดา (Health Canada) ได
ประกาศวา คือสินคาท่ีปราศจากสารหรือสวนประกอบของ
ขาว Barley, Oats, Rye , Triticale หรือ ขาวสาลี เพราะ
ฉนั้น จากสองนิยามก็สามารถตีความไดวา เบียรท่ีแทจริงนั้น 
ไม สามารถเคลมได ว าเป นสินค าปลอดสารกลู เตน ได 
เนื่องจากเบียรมีสวนประกอบหลักท่ีมีสารกลูเตนอยูตาม

ธรรมชาติ และเปนธรรมชาติของเบียรท่ีตองมีสารกลูเตน  ทุกวันนี้ ไดมีการใชสารเคมีท่ีสามารถชวยยอยสลาย     
สารกลูเตน ในขาวสาลี ขาว Bareley วัตถุดิบท่ีมีนํามาผลิตเบียร แตประสิทธิภาพของการยอยสลายสารกลูเตนนั้น
ยังไมถึงข้ัน 100% และเม่ือนําวัตถุดิบหลังจากสกักสารกลูเตนแลวมาผลิตเบียรนั้น จะพบวาเบียรนั้นมีรสชาดท่ี
หวานกวาเบียรท่ัวไปและสีสันของเบียร ท่ีผลิตนั้น ไมเหมือนเบียรท่ีทุกคนเคยรูจัก (สี เหลืองซีด) แตเบียร 
Glutengerg สามารถผลิตท่ีมีรสชาดเหมือนเบียรท่ัวไปทุกประการ อีกท้ังสีสันของเบียรยังเหลืองอราม ท่ีเปน
ทางเลือกใหมในฤดูรอนปนี้ในแคนาดา  
 

ผลกระทบตอการสงออกไทย/ขอเสนอแนะ 
  กระแส Gluten Free ในชวงหลายปท่ีผานมา ผูบริโภคไดหันสนใจเลือกซ้ือสินคาประเภทดังกลาว
มากข้ึน เพราะมองวาเปนสินคาเพ่ือสุขภาพ ท่ีชวยในการยอยอาหาร หรือมองวาเปนสินคาท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ 
หรือแมกระท่ังเปนอาหารสําหรับคนท่ีตองการลดน้ําหนัก อยางไรก็ตามยอดจําหนายของสินคา Gluten Free ใน
แคนาดา ไดมีการขยายตัวเฉลี่ย 26% ตอป ในชวง 2008-2013 (ชวงพีคของสินคากลูเตน) และมีการคาดการณวา

ขาวเดนประจําสัปดาหในแคนาดา 
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ยอดจําหนายสินคากลูเตนฟรีท่ัวโลกจะขยายตัวสูงถึง 6.2 พันลานเหรียญภายในป 2018 ซ่ึงสินคาเบียรก็เปนอีก
หนึ่งในกลุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนท่ีนิยม มียอดจําหนายสูงแตไมมีเบียรประเภทปลอดสารกลูเตนเปนทางเลือก
ใหกับผูบริโภค ซ่ึง Glutenberg ก็เปนคําตอบท่ีเจาะตลาด Niche สําหรับคนท่ีหวงใยสุขภาพแตยังรักท่ีดื่มเบียร 
ดังนั้นผูประกอบการไทยควรหันมาพัฒนาเจาะตลาดกลุมเฉพาะ Niche Market อยางเชนเบียร Glutenberg   
 

2) แนวโนมและความเปนจริงของกระแสการลดใชโซเดียมในอาหารท่ีจําหนายในแคนาดา 
    แหลงขอมูล: นิตยสาร Canadian Grocer วันท่ี 26 เมย 2559  
 

 ท่ีผานมาท้ังภาครัฐและกลุมผูบริโภคในแคนาดา
เริ่มตื่นตัวกับกระแสอันตรายของสารโซเดียม (เกลือ) รวมไปถึง
อาหารรสเค็มจัด สารโซเดียม (Sodium) เปนตัวราย ซ่ึงผูบริโภค
ควรระมัดระวังปริมาณการบริโภคในแตละวัน ทุกวันนี้ สารเกลือ
โซเดียมถูกนํามาใชสวนใหญเพ่ือผลิตภัณฑอาหาร (Pacakaged 
Food) หรืออาหารสําเร็จรูปได ซ่ึงตั้งแตป 2010 กระทรวงสาธาณ
สุขแคนาดาไดตั้งเปาหมายวา และใหนโยบายกับผูผลิตสินคาอาหาร
ในประเทศ โดยลดการใชสารโซเดียมในตัวสินคา เพ่ือสุขภาพของ
ผูบริโภค โดยตั้งเปาหมายวาผูบริโภคควรลดปริมาณโซเดียมในอาหารแตละวันลงถึง 1 ใน 3 ของอาหารท่ีมีความ
เค็มจัด หรือมีปริมาณโซเดียมสูงซ่ึงจะสงผลใหความดันโลหิตสูงข้ึน เพ่ิมความเสี่ยงกับโรคหัวใจ โรคไตเสี่ยม เปนตน 
ทุกวันนี้ชาวแคนาดาบริโภคโซเดียมเฉลี่ย 3,400 มิลิกรัม/วัน ซ่ึงสูงกวาคาท่ีต้ังไวกวา 2 เทาท่ีระดับ 1,500 มิลิ
กรัม/วัน  และทางการแพทยแนะนําวาไมควรบริโภคเกิน 2,300 มิลิกรัม/วัน ในปท่ีผานมาไดมีการสํารวจคา
ปริมาณโซเดียมในสินคาอาหารท่ีจําหนายตามทองตลาดกวา 16,000 รายการ โดยมหาวิทยาลัยโตรอนโต พบวา 
กวา 82% ไมไดมีการลดปริมาณโซเดียมท่ีใชเลย เพียง 16% ของสินคาเทานั้นท่ีมีการลดปริมาณโซเดียมในสินคา 
ซ่ึงสินคาท่ีลดการปริมาณโซเดียมประมาณ 15-20% ไดแกสินคา ซีเรียลอาหารเชา ซุปกระปอง ผักกระปอง 
ในขณะท่ีสินคาอยาง ขนมปง ท่ีมีการใชเกลือโซเดียมสูง นั้นไดใชโซเดียมเฉลี่ยลดลงเพียง 7% เทานั้น ในขณะท่ี
สินคาไสกรอกใชโซเดียมลดลงเฉลี่ย 10% เชนกัน 

 อยางไรก็ตามการณรรงคใหลดการบริโภคโซเดียมนั้น ไมควรโฟกัสแคปริมาณท่ีควรบริโภคในแต
ละวัน แตควรหันมามองพฤติกรรมการบริโภคดวย วาจะปรับเปลี่ยนอยางไร อาทิ คนสูงอายุจะนิยมรับประทานซุป
กระปองมากกวาคนหนุมสาว ในขณะท่ีเด็กและคนหนุมสาวนิยมรับประทานฮอตด็อก (ไสกรอก) มากกวาคน
สูงอายุ อีกท้ัง นักวิชาการใหมองวารัฐบาลแคนาดาควรใหความสําคัญกับ นโยบายการควบคุมสารโซเดียมในสินคา
อาหารมากกวานี้ ซ่ึงปจจุบันไมมีหนวยงานใดท่ีจะทําหนาตรวจสอบความถูกตองการสารอาหาร (โซเดียม) ท่ีระบุ
อยูในฉลาก Nutrition Facts หรือมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบนฉลากอยางตอเนื่อง และผลักดันให
ผูผลิตลดปริมาณการใชสารโซเดียมอยางเปนรูปธรรม ในขณะท่ีความเปนจริงแลว นโนบายของภาครัฐฯ ท่ีพยายาม
ควบคุมสาร Trans fat ในสินคาอาหาร หรือหันไปใหผูบริโภคลดปริมาณการบริโภคไดประสบความสําเร็จระดับ
หนึ่งเนื่องจาก มีการควบคุมอยางจริงจังโดยหนวยงานภาครัฐท่ีควบคุม และมีการเผยแพรขอมูลออนไลน หรือมี
เวทีใหประชาชนมีสวนรวม ดวยระบบการตรวจสอบสาธารณะ (Public Scrutiny) ท่ีเพ่ิมความนาเชื่อถือและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของนโยบายเพ่ือสงเสริมสุขภาพของประชาชนในแคนาดา  

 
ผลกระทบตอการสงออกไทย/ขอเสนอแนะ   

 แคนาดาเปนหนึ่งในประเทศ ท่ีมีกฏระเบียบเครงครัดในเรื่องของการนําเขาสินคา โดยเฉพาะสินคา
อาหาร ท่ีความปลอดภัยของผูบริโภค (Safety of Consumer) เปนหัวใจหลักของการการออกกฏระเบียบตางๆ 
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ท้ังนี้รัฐบาลแคนาดายังใหความสําคัญถึง การบริโภค พฤติกรรมการบริโภค สุขภาพของประชาชนอีกดวย ซ่ึง
โดยท่ัวไประบบการรักษาพยาบาล ภาครัฐจะเปนผูดูแลและออกคาใชจาย ซ่ึงถาคนปวยในแคนาดาลดลง หมายถึง 
คาใชจายในการรักษาพยาบาล (จากภาครัฐฯ) ก็ลดลงเชนกัน ทุกวันนี้ เกลือโซเดียม (รสเค็ม) น้ําตาล (รสหวาน) 
กลายเปนตัวรายในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ท่ีผูผลิตสวนใหญตระหนักใหความสําคัญ แตหากตองเปลี่ยนสูตร
อาหารหรือสินคานั้น ก็มีความเสี่ยงท่ีจะสงผลกระทบตอยอดขาย ซ่ึงเปนสิ่งท่ีทาทายผูผลิต ถาตองปรับสูตรและ
ยังคงรสชาดใหเหมือนเดิมไดนั้น โดยสูตรท่ีปรับนั้นสามารถลดปริมาณการใชสารเกลือโซเดียม น้ําตาล หรือ
แมกระท่ังน้ํามัน Saturated Fat และ Trans Fat ไดหรือไม กลายเปนโจทยใหญของผูผลิตอาหารท่ัวโลกในทุกวันนี้    
 

**************************************************** 
สคร. โตรอนโต และ สคร. แวนคูเวอร 


