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ใหขอมลูแกผูสนใจเทานั้น  โดยสํานักงานสงเสริมการคา

 

เน้ือเทียม

     เทศกาลไหวพระจันทรคือชวงเวลาแหงความร่ืนเรงิ

  หากมองจากภายนอก ขนมไหวพระจันทรไสเนื้อ

เทียมนี้ มี ลักษณะไมตางกับขนมไหวพระจันทรที่ทําจาก

เนื้อสัตวจริงๆ ไมวาจะเปนลักษณะเนื้อสัมผัส

เนื้อ และไขมัน ตองชิมเทานั้นถึงจะรูไดถึงความแตกตาง

ระหวางเน้ือเทียม และเนื้อสัตวจริง โดยหลังจากชิมขนมไหว

พระจันทรไส เนื้ อเทียมคร้ังแรก ผูบริโภคชาว

ความเห็นวา กล่ินและรสชาติของความเปนเนื้อสัตวยังนอยไป

 โดยกระแส "เนื้อเทียม" ที่กําลังมาแรงในประเทศจีนนั้นเริ่มตนจากวันที่

ผ่ิน (双塔食品公司 Shuangta Shipin) 

กลอง และไดรับผลตอบรับจากลูกคาเปนอยางดีจนสามารถจําหนายหมดภายในวันเดียว

2562 บริษทัเจินโรว (珍肉公司 Zhenrou

จํานวนจํากัดเพียง 3,000 ชิ้น และสามารถจําหนายไดถึงเกือบคร่ึงของยอดที่ต้ังไว

 ไมเพียงแตเฉพาะในประเทศจีนเทานั้นท่ี

ใหมของนักลงทุนเชนกัน เดือนพฤษภาคมที่ผานมา

สรางปรากฏการณดวยราคาหุนในวนัท่ีเขาจดทะเบียนวันแรก

ตลาดหุนสหรัฐฯในปนี้ หลังจากนั้นไมกี่วันบริษัทคูแขงอยาง

300 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยมีผูรวมลงทุนอยาง

ขอมลูตางๆ ที่ปรากฎ เปนขอมูลทีไ่ดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และการเผยแพรขอมลูเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการ

ใหขอมลูแกผูสนใจเทานั้น  โดยสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมอืงกวางโจว  จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจ

ขาวเดนประจําสัปดาหจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

(Weekly News from China)

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมือง

ประจาํวันที่ 9-15 

เน้ือเทียมจากพืช อีกหน่ึงสินคามาแรงในประเทศจีน 

เทศกาลไหวพระจันทรคือชวงเวลาแหงความรื่นเริง ชาวจนีทั้งเด็กและผูใหญตางรวมเฉลมิฉลองเทศกาล

นี้และแนนอน เอกลักษณที่สําคัญของเทศกาลนี้ก็คงจะเปน

อยางอ่ืนไปไมได นั่นคือขนมไหวพระจันทร

หลากหลายรสชาติตั้งแตสูตรดั้งเดิม ไสลูกบัวและไขแดง

จนถึงไสช็อกโกแลต ถั่วแดง และ ทเุรียน

พระจันทรที่กาํลังเปนกระแสมากที่สดุในประเทศจีนคงหนี

ไมพน ขนมไหวพระจันทรไสเนื้อเทียม

ขนมไหวพระจันทรไสเนื้อ

มี ลักษณะไมตางกับขนมไหวพระจันทรที่ทําจาก

ไมวาจะเปนลักษณะเนื้อสัมผัส ความชุมฉ่ําของ

ตองชิมเทานั้นถึงจะรูไดถึงความแตกตาง

โดยหลังจากชิมขนมไหว

ผูบ ริโภคชาวจีนตางให

กลิ่นและรสชาติของความเปนเนื้อสัตวยังนอยไป  

ที่กําลังมาแรงในประเทศจีนนั้นเร่ิมตนจากวนัท่ี 5 กันยายน 2562 ที่ผานมา

) ไดผลิตขนมไหวพระจันทรไสเนื้อเทียมจากพืชออกจําหนายจํานวน

และไดรับผลตอบรับจากลูกคาเปนอยางดีจนสามารถจําหนายหมดภายในวันเดียว หลังจากนั้นวันที่

Zhenrou) ก็ไดผลิตขนมไหวพระจันทรไสเนื้อเทียมจากพืชออกจําหนายเ

และสามารถจําหนายไดถึงเกือบคร่ึงของยอดที่ตั้งไว   

ไมเพียงแตเฉพาะในประเทศจีนเทานั้นที่ “เนื้อเทียม” กาํลังเปนที่นยิม แตในสหรฐัฯ “เนื้อเทียม

เดือนพฤษภาคมท่ีผานมา บริษัทผลิตเนื้อเทียม Beyond Meat ไดเขาสูตลาด

ราคาหุนในวันที่เขาจดทะเบียนวันแรก (IPO) ปรับตัวข้ึนกวา 163% ในวันเดียว

หลังจากน้ันไมก่ีวันบริษัทคูแขงอยาง Impossible Foods ก็ไดประกาศวาจะเพ่ิมเงินลงทุนอีก

โดยมีผูรวมลงทุนอยาง บิล เกตส (Bill Gates) ผูรวมกอต้ังบริษัทไมโครซอฟท

ขอมลูตางๆ ที่ปรากฎ เปนขอมูลท่ีไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการ

ประเทศ ณ เมอืงกวางโจว  จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจ
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ขาวเดนประจําสัปดาหจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

(Weekly News from China) 

ประเทศ ณ เมืองกวางโจว 

15 กันยายน 2562 

ชาวจนีท้ังเด็กและผูใหญตางรวมเฉลิมฉลองเทศกาล

เอกลักษณท่ีสําคัญของเทศกาลนี้ก็คงจะเปน

นั่นคือขนมไหวพระจันทร  ซ่ึงก็มี

ไสลูกบัวและไขแดง ไป

ทุเรียน แตตอนนี้ขนมไหว

นกระแสมากที่สุดในประเทศจีนคงหนี

ขนมไหวพระจันทรไสเนื้อเทียม  

ที่ผานมา บริษัทซวงถาสอื

ไดผลิตขนมไหวพระจันทรไสเนื้อเทียมจากพืชออกจําหนายจํานวน 1,000 

หลังจากนั้นวันที่ 6 กันยายน 

กไ็ดผลิตขนมไหวพระจันทรไสเนื้อเทียมจากพืชออกจําหนายเชนกัน โดยต้ัง

เน้ือเทียม” ก็กําลังเปนเทรนด

ไดเขาสูตลาดหลักทรัพย และได

ในวันเดียว เปนสถิติใหมของ

ก็ไดประกาศวาจะเพิ่มเงินลงทุนอีก 

ผูรวมกอต้ังบริษัทไมโครซอฟท , ลีกาชิง (Li 
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Ka-shing) นักธุรกิจชื่อดังชาวฮองกง, อีวาน วิลเลียมส  (Evan Williams) ผูรวมกอต้ังทวิตเตอร และผูประกอบการที่มี

ชื่อเสียงในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

 “เนื้อเทียม” แบงออกเปน 2 ประเภท ประเภทแรกคือ

เนื้อเทียมที่ผลิตมาจากพืช โดยนําโปรตีนที่สกัดมาจาก      

ถั่ ว เ หลือ ง  ถ่ั วลั น เตา  ข าว สา ลีและพืช อ่ืนๆ  มาผ าน

กระบวนการอัดขึ้นรูป เพิ่มปริมาณโปรตีน แตงสี กล่ิน และ

รสชาติใหใกลเคียงเนื้อสัตวจริงที่สุด สวนประเภทที่สอง ผลิต

จากการเก็บเซลลตนกําเนิด หรือสเต็มเซลลจากกลามเนื้อ

ของสัตว ท่ี ยังมีชีวิต หลังจากนั้นจะนําเซลล ดังกลาวไป

เพาะเล้ียงใหแบงตัวทวีคูณ จนกลายเปนเนื้อเยื่อซอนทับกัน

คลายเซลลกลามเนื้อสัตว แตการผลิตเนื้อเทียมดวยวิธีที่สอง

นั้นมีตนทุนที่สูง และใชระยะเวลายาวนานกวาวิธีแรก ทําใหในปจจุบันทั่วโลกนิยมผลิตเนื้อเทียมดวยวิธีแรกเปนหลัก  

 โดยบริษัทเจินโรว (珍肉公司 Zhenrou) ไดใชขอความที่เปนจุดขายของเนื้อเทียมอยาง “อรอย สดใหม กินแลว    

ไมอวน ไมมียาปฏชิีวนะ ไมมีคอเลสเตอรอล ” มาโฆษณาบนฉลากสินคาขนมไหวพระจันทร ซึ่งตรงกับความตองการของ

กลุมผูบริโภคชาวจีนในเมืองใหญที่ตองการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดยจะเห็นไดจากยอดสั่งซื้อขนมไหวพระจันทรไส

เนื้อเทียมจากทางบริษทันั้นกระจุกตัวอยูในเมืองหัวเมอืงใหญๆ อยางเซี่ยงไฮ ปกกิ่ง และมณฑลกวางตุง  

           ปญหาสภาวะโลกรอนทําใหผูบริโภคต่ืนตัวมาสนใจสุขภาพและ

สิ่งแวดลอมมากข้ึน จากงานวิจัยพบวา 1 ใน 3 ของกาซเรือนกระจกที่

เกิดข้ึนทั้งหมดในโลก มาจากการทําเกษตรกรรมและกวาครึ่งหนึ่งของ

กาซเรือนกระจกเหลานั้นเกิดมาจากการทําปศุสัตว โดยเฉพาะฟารมวัว 

การไดมาซ่ึงเน้ือวัว 0.45 กิโลกรัม ตองใชน้ําในการทําฟารมถึง 6,992 

ลติร แนวคิดเหลานี้สงผลใหผูบริโภคมองหาและเลือกทานเมนูทางเลือก

ที่ทดแทนเน้ือสัตวมากข้ึน ซ่ึงนาย Chang Xueyan (长薛岩) 

เลขาธิการกลุมพันธมิตรอุตสาหกรรมอาหารจีน (中国植物性食品产

业联盟) ไดใหสัมภาษณวา ตอนนี้ประเทศจีนเองก็กาํลังเนนยํ้าถึงปญหา

สิ่งแวดลอมท่ีเกิดมาจากการทําปศุสัตว โดยแผนโภชนาการแหงชาต ิ

(2017-2030) ออกโดยสภาแหงรัฐต้ังเปาวาภายในป 2030 ประเทศจนีจะตองลดการบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตวลง 50% 

ซึ่งจะเหน็วาการพัฒนาเนื้อสัตวเทยีมจากพชืนั้นจะกลายเปนสิ่งสําคัญยิ่งในอนาคตสําหรับประเทศจีน  

 

ที่มา : http://www.xinhuanet.com/fortune/2019-09/10/c_1124979730.htm  

แปลและเรยีบเรยีงโดยสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองกวางโจว 

วันที ่10 กันยายน 2562 

 


