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“อีไอซี ประเมินว่า เทคโนโลยีการเล้ียงเน้ือในห้องแล็บหรือ Cultured meat จะ
แก้ปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพของการเล้ียงสัตว์ในปัจจุบันเพ่ือรองรับความ
ต้องการบริโภคเน้ือสัตว์ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน โดยในระยะส้ันจะมีการบริโภคเพียงเฉพาะ
กลุ่ม แต่ในระยะยาวอาจมีการบริโภคมากข้ึนหากมีคุณสมบัติท่ีใกล้เคียงหรือดีกว่าเน้ือ
ท่ัวไป และราคาลดลงมากพอท่ีจะแข่งขันกับเน้ือท่ัวไปได้” 
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ปจัจุบนัมเีทคโนโลยใีหม่ทีเ่ริม่เป็นทีพ่ดูถงึคอืการเลีย้งเน้ือในหอ้งแลบ็หรอื Cultured Meat โดยเริม่จากการน าสเตม็
เซลล์ของสตัวต์น้แบบมาเพาะเลีย้งในถงัหมกั (bioreactor) ในอุณหภูมทิี่เหมาะสม ดว้ยน ้าเลี้ยง (culture medium) 
ทีม่สีารอาหารทีจ่ าเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของสเตม็เซลล์ ท าใหเ้น้ือแต่ละชนิดตอ้งการการเลีย้งในสภาพทีแ่ตกต่าง
กนั ขณะน้ีมสีตาร์ทอพัในต่างประเทศก าลงัพฒันาเทคโนโลยกีารเลี้ยงเน้ือสตัว์ที่ต่างกนัไป โดย Cultured meat 
สามารถผลติไดเ้พยีงเน้ือววั เน้ือไก่ เน้ือหม ูและเน้ือปลาทนู่า และท าไดเ้ฉพาะสว่นทีเ่ป็นเน้ือเท่านัน้  

รปูท่ี 1: การเปรียบเทียบคณุสมบติัของ Traditional Meat และ Cultured Meat 

 

ภายในระยะเวลาเพียง 5 ปี ต้นทุนการผลิต Cultured meat ได้ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2013 มกีาร

น าเสนอ Cultured beef burger ผ่านทางโทรทัศน์ครัง้แรกในสหราชอาณาจักร โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ จาก
มหาวทิยาลยั Maastricht ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่ขณะนัน้ตน้ทุนอยูท่ี ่478,993 ดอลลารส์หรฐัต่อกโิลกรมั หลงัจาก
นัน้มีจ านวนสตาร์ทอัพเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนในปจัจุบนัมีสตาร์ทอพักว่า 30 รายทัว่โลกโดยส่วนใหญ่อยู่ใน
สหรฐัอเมรกิา ทวปียุโรป และอิสราเอล ส่งผลให้การแข่งขนัเพิม่สูงขึน้ และต้นทุนการผลติลดลง ยกตวัอย่างเช่น 
ต้นทุนการผลติ Cultured beef ของบรษิทั Mosa Meat ที่ลดลงเป็น 95,798 และ 8,164 ดอลลารส์หรฐัต่อกโิลกรมั  
ในปี 2015 และ 2016 ตามล าดบั และคาดว่าจะลดลงเหลอื 14.5 ดอลลารส์หรฐัต่อกโิลกรมัในปี 2020 และบรษิัท
อื่นๆ ก็มทีศิทางเดยีวกนั โดยในช่วงดงักล่าวยงัไม่สามารถท าเป็นชิ้นเน้ือได ้ท าได้เพยีงเน้ือบด ต้องน ามาแปรรูป
เป็นเน้ือใส่เบอร์เกอร์ นักเก็ต ไสก้รอก และอื่นๆ เพื่อประกอบอาหาร แต่ล่าสุดเมื่อเดือนธนัวาคม 2018 บรษิัท 
Aleph Farms ซึง่เป็นสตารท์อพัสญัชาตอิสิราเอลสามารถผลติสเต๊กเน้ือววัไดเ้ป็นครัง้แรก ในตน้ทุนทีล่ดลงเหลอื 50 
ดอลลาร์สหรฐัต่อชิ้น จะเห็นว่าต้นทุนการผลติ Cultured meat ลดลงอย่างรวดเรว็ อย่างไรก็ตาม ปจัจุบนัยงัไม่มี
บรษิทัใดสามารถผลติและขายในเชงิพาณิชยไ์ดเ้น่ืองจากตน้ทุนทีย่งัสงูกวา่เน้ือธรรมดา และยงัไมม่กีฎหมายรองรบั 
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อีไอซีมองว่า การผลิตและการบริโภค Cultured meat อย่างแพร่หลาย ยังต้องแก้ไขความท้าทายใน

หลายด้าน 

1. Cost reduction หมายถงึการลดตน้ทุน ตน้ทุนการผลติเน้ือดว้ยเทคโนโลย ีCultured meat ตอ้งลดลงมาก
พอที่จะแขง่ขนักบัเน้ือสตัวท์ี่ผลติดว้ยวธิปีจัจุบนัได ้จงึจะท าใหผู้บ้รโิภคหนัมาลองบรโิภค Cultured meat 
มากขึน้ ทัง้น้ีตน้ทุนการผลติเน้ือววัของบรษิทั Future Meat ซึ่งเป็นสตารท์อพัสญัชาตอิสิราเอลทีเ่คยอยู่ที ่
799.6 ดอลลารส์หรฐัต่อกโิลกรมัในปี 2018 จะลดลงเหลอื 5.1 ดอลลารส์หรฐัต่อกโิลกรมั ในปี 2020 ขณะที่  
ราคาเน้ือววัอยูท่ี ่7.2 ดอลลารส์หรฐัต่อกโิลกรมั  

2. Regulatory approval หมายถึงการรองรบัของกฎหมาย โดยการรองรบัของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบั
ความปลอดภยัและสารอาหารทีจ่ะไดร้บั จะท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามมัน่ใจทีจ่ะบรโิภค Cultured meat มากขึน้ 
ซึ่งเน้ือที่ผลติโดยวธิปีจัจุบนัอาจมกีารปนเป้ือนไดจ้ากเชือ้โรค อาท ิซาลโมเนลลา อโีบลา ไขห้วดันก และ
ไขห้วดัหมู และมกีารใชย้าปฏชิวีนะจ านวนมาก ส่วน Cultured meat เลี้ยงในสภาวะปลอดเชื้อท าให้ไม่มี
เชื้อโรคและยาปฏิชีวนะ ส่วนเรื่องสารอาหารใน Cultured meat จะได้รบัการรบัรองว่ามีสารอาหาร
ใกลเ้คยีงกบัเน้ือธรรมดา และมไีขมนัทีไ่ม่มปีระโยชน์ในปรมิาณที่ต ่ากว่า อกีทัง้ หากไดร้บัการรองรบัทาง
กฎหมาย จะท าให้ Cultured meat สามารถวางขายได้ตามร้านค้าทัว่ไปได้อีกด้วย นอกจากน้ี ในเดอืน
พฤศจกิายน 2018 สหรฐัฯ ได้ก าหนดให้มกีารตรวจสอบความปลอดภยัของผลติภณัฑ์ Cultured meat 
โดยองคก์ารอาหารและยา (U.S. Food & Drug Administration: FDA) และกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ (U.S. 
Department of Agriculture: USDA) แลว้ 

3. Customer acceptance หมายถึงการยอมรับของผู้บริโภค โดยตลาด Cultured meat จะเกิดขึ้นได้
จ าเป็นต้องมคีวามต้องการของผู้บรโิภคที่แพร่หลายมากเพยีงพอ ทัง้น้ีจากผลการส ารวจของ Michigan 
State University ระบุว่า ในสหรฐัฯ ผู้บรโิภคที่มีอายุ 18-39 ปี มคีวามยนิดีที่จะบรโิภค Cultured meat 
มากกว่าคนที่มอีายุมากกว่า สะท้อนว่าการบรโิภค Cultured meat จะเกดิขึน้กบัคนวยัรุ่นถงึวยักลางคน
ก่อน และจากการส ารวจของ Wim Verbeke, Poerre Sans และ Ellen J. Van Loo พบว่า ยิ่งผู้บรโิภค
ไดร้บัความรูเ้รื่องประโยชน์ของ Cultured meat มากขึน้ จะยิง่มคีวามยนิดทีีจ่ะลองบรโิภค ซื้อ และจ่ายใน
ราคาพรเีมยีมใหก้บั Cultured meat มากขึน้  
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รปูท่ี 2: จากผลส ารวจ สรุปได้ว่า ผู้บริโภคในช่วงอายุ 18-39 ปีมีแนวโน้มกล้าบริโภค Cultured meat 
มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีอายุมากกว่า และการได้รบัข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัประโยชน์ของ Cultured meat 

ท าให้ผูบ้ริโภคกล้าลองบริโภค ซ้ือ และจ่ายในราคาพรีเมียมให้กบั Cultured meat มากขึน้ 

 

ขณะท่ี ไทยยังไม่มีปัจจัยหนุนให้มีการบริโภค Cultured meat เทคโนโลยีน้ีจึงจะยังไม่เกิดข้ึนในไทยใน

ระยะส้ัน โดยยงัไมม่ผีูพ้ฒันาเทคโนโลยน้ีีในไทยและยงัไมม่กีารรบัรองของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง อยา่งไรกต็าม คาด

วา่จะมกีารผลติ Cultured meat เชงิพาณิชยใ์นสหรฐัฯ ก่อนเพราะมบีรษิทัทีพ่ฒันาเทคโนโลยน้ีีอยูจ่ านวนมาก พรอ้ม
ทัง้ผลส ารวจกบัผูบ้รโิภคทีแ่สดงถงึโอกาสในการยอมรบั Cultured meat มากขึน้เรื่อยๆ รวมถงึหน่วยงานภาครฐัของ
สหรฐัฯ เองก็ให้ความส าคญักับการก ากับดูแลเทคโนโลยีน้ี อย่างไรก็ดี จากความนิยม Cultured meat ที่น่าจะ
เพิม่ขึน้ในต่างประเทศแลว้ อาจท าใหม้กีารน าเขา้มาในไทยบา้ง แต่น่าจะอยูใ่นรปูแบบของสนิคา้น าเขา้ส าหรบัอาหาร
ทางเลอืก และจบัลกูคา้เฉพาะกลุม่แทน 

อย่างไรก็ตาม อีไอซีคาดว่า ในระยะยาวการผลิตและการบริโภค Cultured meat จะได้รับการยอมรับ

มากข้ึนเร่ือยๆ ในหลายๆ ประเทศ ด้วยสาเหตุดังต่อไปน้ี 

1. Supply Shortage หมายถึงการผลติที่ไม่เพยีงพอต่อความต้องการ โดยองค์การอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) คาดว่า ความ
ตอ้งการเน้ือสตัวเ์พื่อบรโิภคทัง้โลกจะเพิม่ขึน้ถงึ 73% จากปี 2005 ถงึ 2050 จากการเพิม่ขึน้ของจ านวน
ประชากรกว่า 49% หรอืคดิเป็น 9,777 ล้านคนในปี 2050 จาก 6,542 ล้านคนในปี 2005 โดยเป็นการ
เพิม่ขึน้ของประชากรในประเทศรายได้ปานกลางเป็นหลกั ท าให้ต้องใชพ้ื้นที่และทรพัยากรเพื่อท าฟารม์   
ปศุสตัวอ์กีกวา่เท่าตวัเพื่อรองรบัความตอ้งการดงักล่าว ซึง่หากใชว้ธิกีารผลติเน้ือสตัวท์ีท่ าอย่างในปจัจุบนั 
เราจะไม่มพีืน้ทีเ่พยีงพอในการเลีย้งสตัว ์เพราะในปจัจุบนัพืน้ทีเ่ลีย้งสตัวค์ดิเป็นถงึ 70% ของพืน้ทีเ่กษตร
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ทัง้หมดแลว้ ประกอบกบัโรคระบาดในสตัวอ์าจท าใหจ้ านวนสตัวล์ดลงดว้ย โดยการระบาดของโรคไขห้วดั
นกในเอเชยีท าใหส้ตัวต์้องตายปีละกว่าหลายลา้นตวั ดว้ยสาเหตุดงักล่าว ท าใหป้รมิาณเน้ือสตัวท์ี่ผลติได้
ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการบรโิภคในอนาคต 

2. Environmental impact หมายถึงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ในปจัจุบนัภาคส่วนต่างๆ ก าลงัเปลี่ยนไปสู่
การเป็นมติรต่อธรรมชาตมิากขึน้ อาท ิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานสะอาด รถยนต์ไฟฟ้า ทางภาคปศุสตัว์
เองกจ็ะต้องเผชญิกบัการเปลี่ยนแปลงเช่นกนั โดยภาคปศุสตัวม์กีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกถงึ 18% ของ
การปล่อยทัง้หมด สูงกว่าภาคขนส่งเสยีอีก ท าให้ต้องการเทคโนโลยีที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมในภาค 
ปศุสตัวม์ากขึน้ โดยจากการศกึษาของ Hanna Tumisto จากมหาวทิยาลยั Oxford พบวา่ เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัการเลี้ยงสตัว์เพื่อบรโิภคในปจัจุบนั Cultured beef ใช้พื้นที่น้อยกว่า 99% ใช้น ้ าน้อยกว่า 96% ใช้
พลงังานน้อยกวา่ 45% และปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดน้์อยกวา่ 96%  

3. Indifferent quality หมายถึงผู้บรโิภครู้สกึไม่แตกต่าง หาก Cultured meat สามารถพฒันาให้มีรสชาติ
และรสสมัผสัใกลเ้คยีงกบัเนื้อสตัวม์ากจนผูบ้รโิภครูส้กึไมแ่ตกต่างระหวา่ง Cultured meat และเน้ือธรรมดา 
รวมถึงขยายประเภทสตัว์ได้หลายชนิดมากขึ้น นอกจากน้ี หากสามารถเติมสารอาหารที่ต้องการ อาท ิ
วติามนิ แรธ่าตุ ไขมนัด ีลงไปใน Cultured meat ทีม่เีพยีงโปรตนี ผ่านการปรบัสว่นผสมของน ้าเลีย้งสเตม็
เซลล์ (cultured medium) จะท าให้ Cultured meat มคีุณค่าทางอาหารมากกว่าเน้ือธรรมดา และช่วยให้
ผูบ้รโิภคหนัมาบรโิภคเน้ือทีผ่ลติจาก Cultured meat มากขึน้ 

ท้ังน้ีเทคโนโลยี Cultured meat อาจส่งผลกระทบต่อภาคปศุสัตว์และอาหารอย่างน้อย 3 ประเด็น 

1. Capital-intensive industry หมายถึงการเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมที่ ใช้แรงงานเข้มข้น เป็น
อุตสาหกรรมทีใ่ชเ้ครื่องจกัรเขม้ขน้ การเปลีย่นแปลงน้ีจะสง่ผลกระทบต่อทัง้ผูป้ระกอบธุรกจิและเกษตรกร 
โดยเจา้ของธุรกจิจะต้องลดการใช้แรงงาน และหนัมาลงทุนสรา้งหอ้งแล็บและเทคโนโลยทีี่เกี่ยวขอ้งแทน 
เช่น เครื่องหมัก (bioreactor) ตะแกรง (scaffolding) น ้ าเลี้ยงสเต็มเซลล์ (cultured medium) เป็นต้น  
ส่วนเกษตรกรที่ท าปศุสตัวก์จ็ะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลย ีCultured meat ทัง้น้ีไทยมเีกษตรกรที่เกี่ยวขอ้ง
กบัภาคปศุสตัวก์วา่ 2.9 ลา้นคน ท าใหท้างภาครฐัและเอกชนตอ้งรว่มมอืกนัหาทางรบัมอืหรอืปรบัตวั หาก
เกดิการเปลีย่นแปลงขึน้ 

2. Self sufficiency หมายถงึการผลติทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการในประเทศ จะท าให้รปูแบบการคา้เน้ือสตัว์
เปลีย่นแปลงไป โดยไทยตอ้งหาตลาดสง่ออกใหม่เพื่อทดแทนตลาดสง่ออกในปจัจุบนัหากประเทศดงักล่าว
ผลติ Cultured meat ไดเ้อง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ญี่ปุ่นซึง่เป็นตลาดสง่ออกไก่กวา่ 50% ของไทยทีไ่ดม้กีาร
พฒันา Cultuted meat อยู่ ส่วนด้านการน าเขา้อาจกลายเป็นการน าเขา้สเต็มเซลล์ของสตัวท์ี่ไม่สามารถ
ผลติไดใ้นประเทศแทนการน าเขา้เน้ือสตัวน์ัน้ๆ แทน  

3. Efficiency หมายถงึการผลติเน้ือสตัวท์ีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ท าใหบ้รษิทัลดการใชท้รพัยากรในการผลติ
เช่น พืน้ที่ในการเลี้ยง อาหารสตัว ์น ้า เป็นต้น และใชเ้วลาในการเพาะเลี้ยงลดลงเหลอืเพยีง 3-6 สปัดาห ์
ขณะที่ การเลี้ยงสตัว์ด้วยวธิีปจัจุบนัใช้เวลานานกว่า อาทิ เน้ือววัที่ต้องเลี้ยงววักว่า 2 ปี นอกจากนัน้ 
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Cultured meat ยงัสามารถ customise ความต้องการบรโิภคของลูกค้าได้ ท าให้ภาคธุรกจิสามารถผลติ
เน้ือสตัวไ์ดต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้และลดภาระดา้นการบรหิารสนิคา้คงคลงัลง  

สุดทา้ยน้ี  เราคงยงัไม่เหน็การผลติ Cultured meat ในระยะสัน้ในไทย เน่ืองจากไทยยงัขาดความพรอ้มทัง้ในเรื่อง
ผูพ้ฒันาเทคโนโลย ีการยอมรบัของผูบ้รโิภค และการรบัรองของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง แต่เราอาจเหน็การน าเขา้มา
ในรูปแบบอาหารทางเลอืกส าหรบัลูกค้าเฉพาะกลุ่ม แต่ในระยะยาว จากความต้องการบรโิภคเน้ือสตัว์ที่มากขึ้น 
ขณะที ่ทรพัยากรทีใ่ชส้ าหรบัการผลติมอียูจ่ ากดั รวมถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจะท าใหม้กีารผลติ Cultured meat 
เชงิพาณิชย์เกดิขึน้ ดงันัน้ หน่วยงานภาครฐัและเอกชนที่เกี่ยวขอ้งควรเตรยีมพรอ้มที่จะแสวงหาโอกาสหรอืรบัมอื
ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ และตดิตามการพฒันาของเทคโนโลยน้ีีอยา่งใกลช้ดิ 
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