ตลาดเนื้อทางเลือกของจีนกาลังร้อนแรง

เนื้อสัตว์ที่ทำจำกเชื้อรำ (Fungus) อำจกลำยเป็นทำงเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบอำหำร
ทดแทนเนื้อสัตว์ของจีน เนื่องจำกบริษัทในจีนจำนวนมำกขึ้นกำลังรุกเข้ำสู่ตลำดเนื้อสัตว์จำกพืช ซึง่ กำลังเติบโต
ท่ำมกลำงควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่ต้องกำรอำหำรที่ดีต่อสุขภำพและมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรเพิ่มมำกขึ้น
โดยปัจจุบันพบว่ำ นอกจำกโปรตีนถั่วเหลืองและถั่วที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในกำรผลิตเนื้อสัตว์ทดแทนใน
ประเทศจีนแล้ว โปรตีนจำกเชื้อรำยังเป็นส่วนประกอบที่มีคุณภำพสูงซึ่งสำมำรถทำให้อำหำรมีรสชำติดี และ
มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรด้วยเช่นกัน
บริษัท Xuerong ซึ่งเป็นผู้จำหน่ำยเชื้อรำที่สำมำรถกินได้ชั้นนำในประเทศจีนที่มีประวัติ
ยำวนำนกว่ำ 20 ปีได้ลงทุนในด้ำนเนื้อสัตว์จำกพืชเพื่อผลิตสำรทดแทนเนื้อสัตว์จำกเชื้อรำโดยใช้ควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรผลิตเชื้อรำอย่ำงเต็มที่ โดยในเดือนกรกฎำคมที่ผ่ำนมำ บริษัท Xuerong ได้ประกำศเพิ่มทุน 14 ล้ำนหยวน
หรือประมำณ 2.04 ล้ำนเหรียญสหรัฐ โดยให้เป็นเงินสดแก่บริษัท Vesta Food Lab ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยี
ด้ำนอำหำรในกรุงปักกิ่ง เพื่อทุ่มเทให้กับกำรผลิตเนื้อสัตว์จำกพืช นอกจำกนี้บริษัท Xuerong ยังประกำศว่ำจะ
ร่วมทุนกับบริษัทขนมของจีนด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนหยวน เพื่อมุ่งเน้นไปที่กำรวิจัยและพัฒนำกำรผลิต
และกำรขำยขนมโปรตีนจำกพืช ซึ่งบริษัทไม่ได้เป็นเพียงบริษัทเดียวในจีนที่กำลัง รุกเข้ำสู่ตลำดเนื้อสัตว์ที่ใช้
โปรตีนจำกพืช แต่ยังมีอีกหลำยบริษัทที่กำลังเริ่มเข้ำสู่ตลำดเนื้ อสัตว์ทำงเลือกและมีแนวโน้มที่จะขยำยตัวมำก
ยิ่งขึ้นในประเทศจีน

Thai Trade Center - Qingdao
Unit 2504 Shangri-la Center, Shi Nan
District, No.9 Xiang Gang Zhong Road,
Qingdao, 226071

Tel: +86-532-68621206
E-mail: qingdao@ditp.go.th
Facebook: @ditpqingdao
Wechat Official:

-2-

เมื่อเปรียบเทียบเนื้อสัตว์จริงกับเนื้อสัตว์ที่ได้จำกพืชแล้ว พบว่ำ เนื้อที่ได้จำกพืชมีโปรตีนสูง
มีคอเลสเตอรอลและไขมันต่ำ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในกำรปกป้องสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตของสัตว์ ซึ่งช่วย
กระตุ้นให้เกิดกระแสด้ำนกำรผลิตอำหำรที่หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทผู้ผลิต และนักลงทุนทั่วโลก
ก็กำลังเฝ้ำติดตำม และให้ควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก
นับตั้งแต่ บริษัท Beyond Meat ผู้ผลิตอำหำรจำกพืชของสหรัฐ อเมริกำได้เปิดตัวเข้ำสู่กำร
แข่งขันในอุตสำหกรรมทดแทนเนื้อสัตว์จำกพืช ก็ทำให้ตลำดเนื้อสัตว์จำกพืชกำลังร้อนแรงไปทั่วโลก เช่นเดียวกับ
ในประเทศจีนที่มีสตำร์ทอัพจำนวนมำกกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ที่มีส่วนประกอบเป็นเนื้อสัตว์จำกพืช เช่น ขนม
ไหว้พระจันทร์ เกี๊ยวข้ำวเหนียว และบะหมี่ที่มีสำรทดแทนเนื้อสัตว์ เพื่อดึงดูดผู้บริโภคมำกขึ้น ยกตัวอย่ำงเช่น
แบรนด์ Ramen Talk แบรนด์บะหมี่ของจีนทีเ่ พิ่งร่วมมือกับผู้ผลิตเนื้อสัตว์ในประเทศ เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มี
ซอสเนื้อจำกพืชที่มีรสชำติคล้ำยกับซอสโบโลเนส (Bolognese) โดยอำหำรชุดแรก 20,000 แพ็คเกจสำมำรถ
จำหน่ำยหมดในเวลำเพียงหนึ่งนำที หลังจำกได้เริ่มถ่ำยทอดสด (Live Streaming) บนแพลตฟอร์ม Tmall
ซึ่งควำมนิยมดังกล่ำวแสดงให้เห็นถึง แนวโน้มสำคัญในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอำหำรของจีนในปัจจุบัน และ
ยังแสดงถึงทิศทำงสำหรับเทคโนโลยีอำหำรในอนำคตด้วย
ประเทศจีนมีประวัติศำสตร์อันยำวนำนในกำรรับประทำน “เนื้อเทียม” ที่ทำจำกถั่วเหลือง
ซึ่งมักเรียกว่ำ “เนื้อมังสวิรัติ” ในร้ำนอำหำรจีนแบบดั้งเดิม กำรรับประทำนอำหำรทดแทนเนื้อสัตว์ จึงไม่ใช่
เรื่องแปลกใหม่สำหรับผู้บริโภคชำวจีน นอกจำกนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำยังพบว่ำ อำหำรที่ปรำศจำกเนื้อสัตว์
ได้รับควำมนิยมมำกขึ้น เนื่องจำกควำมกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับคุณภำพและควำมปลอดภัยของอำหำร ทำให้
ผู้ผลิตอำหำรไม่เพียงแต่คิดค้นผลิตภัณฑ์ ทดแทนเนื้อสัตว์เพื่อตอบสนองผู้ที่เริ่มเปลี่ยนไปรับประทำนอำหำร
มังสวิรัติเท่ำนั้น แต่ยังต้องรักษำกลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบเนื้อสัตว์ควบคู่กันไปด้วยเช่นกัน
ปัจจุบันกำรแพร่ระบำดใหญ่ของโรค COVID – 19 เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ผู้บริโภคชำวจีน
หันมำรับประทำนอำหำรเพื่อสุขภำพมำกขึ้น โดยรำยงำนของ McKinsey บริษัทวิเครำะห์ข้อมูลกำรตลำดชื่อดัง
ได้สำรวจควำมคิดเห็นของผู้บริโภคชำวจีนต่อ โรค COVID – 19 ว่ำได้ผลักดันให้เกิด 5 แนวโน้มสำคัญต่อกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจจีนได้อย่ำงไรบ้ำง ซึ่งผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ ผู้บริโภคชำวจีน มำกกว่ำร้อยละ 70
จะยังคงใช้เวลำและเงินมำกขึ้นในกำรซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ 3 ใน 4
ของผู้บริโภคชำวจีนมีควำมต้องกำรรับประทำนอำหำรเพื่อสุขภำพมำกขึ้นหลังกำรระบำดของโรคผ่ำนพ้นไป
ซึ่งจำกสถำนกำรณ์และเหตุผลดังกล่ำว ทำให้ตลำดเนื้อสัตว์จำกพืชของจีนเป็นที่ดึงดูดผู้ผลิตเนื้อสัตว์ทดแทนใน
ต่ำงประเทศหลำยรำยให้เข้ำมำขยำยตลำด สอดคล้องกับข้อมูลล่ำสุดที่ พบว่ำบริษัท Impossible Foods
บริษัทผู้เนื้อสัตว์จำกพืชของสหรัฐ อเมริกำได้เริ่มนำเนื้อสัตว์จำกพืชมำให้ผู้บริโภคชำวจีนที่ชื่นชอบเนื้อสัตว์ได้
ทดลองชิมภำยในงำน China International Import Expo (CIIE) ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2562 ที่ผ่ำนมำ โดยมี
ผู้บริโภคชำวจีนให้ควำมสนใจประมำณ 50,000 คน
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ขณะที่บริษัท Xuerong ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอำหำรดั้งเดิมของจีนมีควำมเห็นว่ำ เนื้อสัตว์ที่ทำ
จำกพืชถือเป็นกำรขยำยโอกำสของห่วงโซ่อุปทำนของอำหำรของจีนให้ขยำยตัวได้มำกยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัท Xuerong
จะทำกำรทดลองพัฒนำผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ในสองลักษณะ คือ 1) ผลิตเนื้อสัตว์จำกเชื้อรำที่มีรสชำติเหมือน
เนื้อสัตว์จริงๆ และ 2) สกัดโปรตีนจำกเชื้อรำเพื่อผลิตสำรทดแทนเนื้อสัตว์ หรือที่เรียกว่ำ fungus-based meat
substitutes ซึ่งเชื่อมั่นว่ำ อุตสำหกรรมเนื้อสัตว์แบบไร้เนื้อสัตว์มีชีวิตดังกล่ำว จะเป็นจุดเริ่มต้นของกำรแปรรูป
เชื้อรำที่กินได้ พร้อมทั้งจะสร้ำงควำมร่วมมือกับบริษัทสตำร์ทอัพในกำรวิจัยและพัฒนำเนื้อสัตว์จำกพืช เพื่อให้
ทั้งสองฝ่ำยประสบควำมสำเร็จในกำรพัฒนำเนื้อสัตว์จำกพืชและเนื้อทำงเลือกในตลำดจีนได้อย่ำงแน่นอน
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย
ผู้ บ ริ โ ภคชำวจี น จ ำนวนมำกเริ่มหั นมำให้ ค วำมส ำคัญกั บกำรดูแ ลสุ ขภำพ และกำรเลื อ ก
รับประทำนอำหำรมำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อเกิดเหตุกำรณ์โรค COVID – 19 ระบำดจำกข่ำวกำร
รับประทำนเนื้อสัตว์ที่มีลักษณะแปลกๆ และยังไม่มีสำเหตุที่มำที่ชัดเจนเท่ำที่ควร ทำให้อุตสำหกรรมอำหำร
ทดแทนเนื้อสัตว์เริ่มขยำยตัวและเป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภคมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะเนื้อสัตว์ทดแทนที่ผลิตจำกพืช
และกำรสกัดโปรตีนจำกอำหำรที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ จึงถือว่ำเป็นโอกำสที่ดีสำหรับผู้ประกอบกำรไทยที่สนใจในกำร
ผลิตอำหำรเพื่อสุขภำพและโปรตีนเกษตร โดยผู้ประกอบกำรไทยหลำยรำยคุ้นเคยกับกำรผลิตโปรตีนเกษตรที่มี
คุณค่ำทำงอำหำรไม่แพ้เนื้อสัตว์มีชีวิต แต่อย่ำงไรก็ดี ผู้ประกอบกำรไทยที่ต้องกำรขยำยตลำดส่งออกเข้ำสู่ตลำดจีน
ต้องศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคเนื้อสัตว์ทดแทนของผู้บริโภคชำวจีนในแต่ละวัยอย่ำงใกล้ชิด เนื่องจำกผู้บริโภค
มีควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกัน นอกจำกนี้ยังต้องผลิตอำหำรที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมกำรกิน และเทศกำลต่ำงๆ ด้วย
เพื่อให้สำมำรถผลิตอำหำรและสินค้ำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคชำวจีนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
อีกทั้ง หำกสำมำรถพัฒนำบรรจุภัณฑ์ให้ใช้งำนได้ง่ำยและสะดวกต่อกำรพกพำ ก็จะช่วยให้สินค้ำไทยสำมำรถ
ดึงดูดควำมต้องกำรของผู้บริโภคชำวจีนได้มำกยิ่งขึ้น
แหล่งที่มำ: https://www.chinadaily.com.cn/a/202009/14/WS5f5f28d4a3101ccd0bee044a.html
สำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ เมืองชิงต่ำว
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