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                                     3D PRINTED VEGAN STEAK ของประเทศอิสราเอล 
 

บริษัท Redefine Meat ซึ่งเป็นบริษัท start up ของประเทศ

อิสราเอลได้มีการผลิต 3D PRINTED VEGAN STEAK เป็น

ครั้งแรกของโลก ซึ่งเป็น plant – based product และคาด

ว่าจะมีการเสริฟให้บริการสเต๊กดังกล่าวในร้านอาหารระดับ 

high – end ในช่วงปลายปี 2020   

  ทั้งนี้ มีการใช้เทคโนโลยี 3D Printing และการสร้างเนื้อที่มีลักษณะคล้ายของธรรมชาติและมี

รสชาติใกล้เคียงกับ beef steak โดยที่สามารถทำการผลิตในจำนวนที่ทำให้ต้นทุนในลักษณะ large – scale 

market ได้ด้วย ในเดือนกันยายน 2019 บริษัท Redefine Meat ได้รับเงินทุนสนับสนุนจำนวนกว่า 6 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ จากบริษัท CPT Capital, Hanaco Venture, PHW Group Germany และบริษัทประเภท VC 

ของประเทศอิสราเอล และบริษัทคาดหวังว่าจะสามารถจัดจำหน่ายสินค้า 3D PRINTED VEGAN STEAK ซึ่งใน

เชิงโภชนาการได้อ้างว่ามีโปรตีนสูง ไม่มีคอเลสเตอรอล และรสชาติเหมือน beef steak ออกสู่ตลาดได้ภายในปี 

2021 

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper,   02/07/2020 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
                      จากรายงานของ non-profit Startup National Central ในปี 2019 ระบุข้อมูลว่ามีบริษัท

ประเภท hi-tech startup จำนวนมากกว่า 350 แห่ง ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศอิสราเอลอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะใน

ด้าน agrifood sector และมีการลงทุน equity investment ในบริษัทด้าน agrifood ในปี 2018 จำนวน 

103 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และได้ venture fund investment ประมาณ 115 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยที่ 

                                                 ฉบบัที่ 203 :  เดอืนมถินุายน 2563 (29 มถินุายน – 3 กรกฎาคม 2563) 
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ประเทศอิสราเอลมีความน่าสนใจในด้านเทคโนโลยีอาหารสำหรับอนาคต โดยเฉพาะในเรื่องการผลิตสินค้า

เนื้อสัตว์โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือทดแทนการทำปศุสัตว์ซึ่งเป็นการผลิตเนื้อสัตว์แบบเดิมที่สร้าง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีต้นทุนสูง เช่น (1) บริษัท Aleph Farms ได้ดำเนินขบวนการผลิตเนื้อในสถานี

อวกาศ (International Space Station) มีความเชี่ยวชาญในด้าน high - quality sustainable cell – grown 

meat และมีความร่วมมือกับบริษัท 3D Bioprinting Solution (Russia) และบริษัท Meal Source 

Technologies (USA) และบริษัท Finless Foods (USA) โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการให้มีการเข้าถึงการ

บริโภคเนื้อได้อย่างไม่มีข้อจำกัด โดยที่ได้รับความปลอดภัยและสารอาหารที่มีคุณภาพ ในทุกเวลา ทุกสถานที่ 

โดยใช้ทรัพยากรสำหรับการผลิตอย่างไม่มากนัก โดยที่วิธีและขบวนการผลิตของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับการเลียนแบบ

ขบวนการทางธรรมชาติของ muscle – tissue regeneration ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของวัวแต่อยู่ภายใต้สภาพ

การควบคุมที่ด ี (2) บริษัท Future Meat Technologies เป็นบริษัทเริ่มต้นในด้านการพัฒนาการผลิตเนื้อที่เป็น 

cost-ef f ic iency และ GMO-free จากเซลล์ของสัตว์ ซึ่งจะไม่มีความจำเป็นในการเลี้ยงปศุสัตว์อีกต่อไป 

นอกจากนี้ การผลิตเนื้อจากเซลล์ของสัตว์จากรูปแบบการผลิตของบริษัทฯ จะส่งผลให้มีการใช้พ้ืนที่ลดลงร้อยละ 

99 และการปล่อยก๊าซจากปศุสัตว์ที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก (greenhouse effect) ลดลงร้อยละ 80 เมื่อ

เปรียบเทียบกับการทำปศุสัตว์แบบเดิม และ (3) บริษัท Flying SpArk  ได้มีการคิดค้นพัฒนาการผลิตโปรตีนจาก

ตัวอ่อนแมลงวันผลไม้ (fruit fly larvae) โดยที่โปรตีนในรูปแบบผง (protein powder) มีคุณค่าทางโภชนาการ

โปรตีนร้อยละ 70 แคลเซียม เหล็ก แมกนีเซียม ซิงค์ กรดอะมิโน และไขมันต่ำ นอกจากนี้ ยังมีน้ำมันคุณค่าทาง

โภชนาการดีอีกด้วย เช่น palmitoleate (Omega -7) เป็นต้น อาจเหมาะสำหรับการใช้สำหรับอาหารและ

อาหารสัตว์ โดยที่บริษัทฯ แจ้งว่าด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิต จะทำให้สามารถประหยัดการใช้น้ำ

จำนวน 110 ล้านตารางเมตร ลดการใช้พ้ืนที่ 50,000 แฮคแตร์ของพ้ืนดิน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในชั้นบรรยากาศจำนวนกว่า 55,000 ตัน เป็นต้น     สำนักงานส่งเสรมิการคา้ในตา่งประเทศ ณ กรงุเทลอาวฟี 
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