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เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดาได้ออกคู่มือแนะน าการบริโภคอาหารฉบับใหม่ 
(Canada’s food guide) ให้กับชาวแคนาดาแทนที่ท่ีเคยได้ท าไว้ 12 ปีที่ผ่านมา เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการเลือก
บริโภคอาหารและเพ่ือส่งเสริมให้ชาวแคนาดารับประทานอาหารถูกหลักเกณฑ์มากขึ้น  

การปรับเปลี่ยนคู่มือ food guide ปี 2019 จะเน้นให้ผู้บริโภครับประทานผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์จากพืช (Plant 
base) เป็นหลัก มีการแบ่งสัดส่วนอาหารออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 1. ผักและผลไม้มีสัดส่วน 50% 2. ธัญพืช อาทิ 
พลาสต้าไม่ขัดสี ข้าวกล้องไม่ขัดสี ควินัวมีสัดส่วน 25%  3. โปรตีน อาทิ เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ปลา ถั่ว เต้าหู้ ผลิตจาก
นมแบบไขมันต่ า ชีสไขมันต่ ามีสัดส่วน 25%  แทนที่จ าแนกปริมาณหน่วย serving ออกเป็น 4 กลุ่ม ( ผักและ
ผลไม ้ธัญพืช นมหรือผลิตภัณฑ์จากนม และเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์) เหมือนอย่างเดิม นอกจากนั้น ใน
คู่มือยังแนะน าให้ผู้บริโภครับประทานอาหารส าเร็จรูปพอประเมาณ เน้นการปรุงอาหารเองที่บ้านให้บ่อยขึ้นโดยใช้
โซเดียม เครื่องปรุงต่าง ๆ และน้ าตาลในปริมาณท่ีน้อย ตลอดทั้งใช้วิจารณญาณต่อโฆษณาการตลาดสินค้าอาหารที่
เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น 

      นโยบายภาครัฐ     เศรษฐกิจการลงทนุ     แนวโน้มการตลาด    รายงานสินค้าและบริการ     อ่ืน   
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อย่างไรก็ตาม หลังจากท่ีกระทรวงสาธารณสุข แคนาดาได้ออกคู่มือ Canada’s food guide มาไม่นานได้สร้าง
กระแสขัดแย้งต่ออุตสาหกรรมผู้เลี้ยงเนื้อสัตว์ทันที โดยกล่าวว่าเป็นการสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมนม 
เนื้อสัตว์และชีสในประเทศ เพราะในคู่มือฉบับใหม่มิได้ระบุให้ผู้บริโภคดื่มนมจากสัตว์เหมือนฉบับเดิม ให้ลดการ
บริโภคเนื้อสัตว์แปรรูป อีกท้ังยังแนะน าหลีกเลี่ยงอาหารที่ประกอบด้วยไขมันสูง เช่น ครีม ชีสไขมันสูง เนย เป็นต้น 
แต่ควรรับประทานอาหารที่มีไขมันดี เช่นถั่ว ธัญชพืช  อะโวคาโด เป็นต้น  

นาง Ginette Petitpas รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แคนาดาเปิดเผยว่า ทางกระทรวงได้มีพบปะหารือ 
แจ้งข้อมูลกับตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมนม 
อุตสาหกรรมน้ าผลไม ้ฯลฯ ให้ทราบแล้ว แตก่ารจัดท าคู่มือ Canada’s food guide ล่าสุดจัดท าขึ้นโดยนัก
โภชนาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอาหารเป็นส่วนใหญ่ ตั้งอยู่บนพื้นฐานด้านข้อมูลโภชนาการและ
วิทยาศาสตร์เพ่ือให้ชาวแคนาดาได้รับข้อมูลถูกต้องและดีที่สุด ซึ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นมิได้มีการพบปะหรือมี
อิทธิพลล็อบบี้จากอุตสาหกรรมใดเป็นพิเศษ ซึ่งการตัดสินใจของนาง Petitpas ทีไ่ม่ค านึงถึงภาคอุตสาหกรรมเป็น
หลักได้รับเสียงสนับสนุนจากองค์กรด้านสุขภาพ องค์กรหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองแห่งแคนาดาเป็นอย่างมาก 

 ข้อคิดเห็นของส านักงาน : เห็นได้ว่าคู่มือแนะน าการบริโภคของแคนาดาฉบับล่าสุดเน้นให้มีการรับประทานผัก
และผลไม้เป็นหลัก แต่เนื่องด้วยแคนาดาเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นซึ่งไม่เอ้ือต่อการเพาะปลูกผักสดและ
พืชผลการเกษตรมากนัก จึงต้องน าเข้าผัก/ผลไม้สดเป็นหลัก ทั้งนี้ ราคาผัก/ผลไม้สดในปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นท าให้
ชาวแคนาดามีรายได้ต่ าถึงปานกลางไม่สามารถซ้ือสินค้าสดเพ่ือบริโภคได้มาก ดังนั้นผัก/ผลไม้แปรรูป เช่น แบบแช่
แข็งหรือแบบกระป๋องจึงมาเป็นทางเลือกของการบริโภคทางหนึ่ง ไทยเองในฐานะผู้ผลิตและส่งออกอาหารราย
ส าคัญของโลกจึงอาจมองหาช่องทางของการผลิตอาหารใหม่ ๆ เรียนรู้เทรนด์อาหารเพ่ือสุขภาพให้เข้าใจและน ามา
พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม เพื่อสร้างความแตกต่างและตอบโจทย์กับผู้บริโภคให้มากที่สุด ถือเป็นปัจจัยที่จะสร้างความ
ยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมอาหารของไทยต่อไปในอนาคต  

ที่มา : https://nationalpost.com/health/health-canada-new-food-guide-2019  
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