
อาหารยุุคใหม่่ 
“พิิม่พ์ิ” ได้้แล้้วนะ ร้้ยัุง?

	 พื่ว่กเร�คำงเคำยด้้ภ�พื่ยนตั้์	 sci-fi	 อย่�งเร่�อง	

startrek	ที�ล้กเร่อส�มี�รถสั�งอ�ห�รจ�กเคำร่�อง	แล้ว่ก็ได้้

อ�ห�รหร่อเคำร่�องด่้�มี	ที�ส�มี�รถด่้�มีหร่อรับปีระท�นได้้

จริง	ๆ 	หร่ออย่�งในภ�พื่ยนต์ั้เร่�อง	harry	potter	พื่ว่กเร�

คำงจะคุ้ำนตั้�กับฉ�กที�เด็้ก	ๆ 	ปีระจำ�บ้�นต่ั้�ง	ๆ 	ใน	Hogwarts	

นั�งร�ยรอบโต๊ั้ะอ�ห�ร	ที�ว่่�งเปีล่�	จ�กนั�น	อ�จ�รย์ใหญ่

ดั้มีเบิลด้อร์	ก็โบกไม่ีก�ยสิทธิ์�หนึ�งคำรั�ง	แล้ว่ก็ปีร�กฏิอ�ห�ร

ขึ้�นมี�เต็ั้มีโต้ั้ะ	ที�ส�มี�รถกินได้้จริง	ๆ	เสียด้้ว่ย	เม่ี�อเห็น 

สิ�งต่ั้�ง	ๆ	เหล่�นี�ในภ�พื่ยนต์ั้แล้ว่	เร�อ�จจะคิำด้ในใจว่่� 

ถ้�เร�มีีเคำร่�องหร่อมีีเว่ทมีนต์ั้อย่�งนี�ก็น่�จะดี้นะ	อย�กจะ

กินจะด่้�มีอะไร	ก็ส�มี�รถสั�งผู่้�นเคำร่�อง	หร่อโบกม่ีอหนึ�งคำรั�ง

แล้ว่ข้องเหล่�นั�นก็ปีร�กฏิขึ้�น	โด้ยไม่ีต้ั้องรอให้	grab	หร่อ	

lineman	มี�ส่ง

แล้ว่ถ้�วั่นนี�	คำว่�มีฝัึนเหล่�นี�	กำ�ลังจะเป็ีนคำว่�มีจริงแล้ว่	

เพ่ื่�อน	ๆ	จะคิำด้ว่่�อย่�งไร?

	 ใช่่แล้ว่คำรับ.	 ว่ันนี�เร�ก็จะมี�ช่ว่นคำุยเร่�อง	 เครื�องพิมพ ์

สามมิติ หรือ 3D printer	ซึี�งในปัีจจุบันนอกจ�กจะส�มี�รถพิื่มีพ์ื่

เคำร่�องม่ีอเคำร่�องใช้่	ในง�นปีระเภทต่ั้�ง	ๆ 	ตัั้�งแต่ั้ง�นก่อสร้�งง�นแฟชั่น	

ไปีจนถึง	ง�นท�งทันตั้กรรมี	ได้้ร�ว่กับเนรมิีตั้แล้ว่		พื่ว่กเร�ทร�บกัน

ไหมีว่่�	เคำร่�องพิื่มีพ์ื่เหล่�นี�	ยังส�มี�รถพิื่มีพ์ื่อ�ห�ร	และมีีก�รใช้่ง�น

จริงในร้�นอ�ห�รหล�ย	ๆ	แห่งในปัีจจุบันแล้ว่		วั่นนี�มัีนอ�จจะยัง

ไม่ีเก่งพื่อที�จะสั�งง�นด้้ว่ยว่�จ�แล้ว่ได้้อ�ห�รหร่อเคำร่�องด่้�มีที�ต้ั้องก�ร	

แต่ั้ก็ใกล้คำว่�มีเป็ีนจริงมี�กขึ้�นเร่�อย	ๆ	แล้ว่

	 ก่อนอ่�น	เร�มี�ร้้จักเทคำโนโลยีที�เรียกว่่�	3D	printing	นี� 

กันก่อน

	 แนว่คำิด้ข้องเทคำโนโลยีก�รพื่ิมีพื่์แบบส�มีมีิตั้ิ	 หร่อ	

three-dimensional	(3D)	printing	นี�	มีีก�รพัื่ฒน�ขึ้�นมี�ตัั้�งแต่ั้	ช่่ว่งปีี	

คำศ	1980s	หร่อกว่่�สี�สิบปีีมี�แล้ว่	โด้ยอ�ศัยพ่ื่�นฐ�นเทคำโนโลยีแบบ	

additive	manufacturing	หร่อ	AM	ซึี�งเป็ีนร้ปีแบบข้องก�รพิื่มีพ์ื่

ในลักษณ์ะข้องก�รเติั้มีวั่สดุ้ลงไปีทีละชั่�นทีละชั่�น	(layer	by	layer)	

และเม่ี�อใช้่ก�รคำว่บคุำมีข้องคำอมีพิื่ว่เตั้อร์	ที�ก�รกำ�หนด้ก�รเคำร่�องไหว่

ข้องหัว่ฉีด้	 ก็จะทำ�ให้ได้้ให้เกิด้ง�นพื่มิีพื่์ที�มีีเปี็นร้ปีร่�งข้องช่ิ�นง�น 

ตั้�มีที�เร�กำ�หนด้ไว้่อย่�งแม่ีนยำ�	ซึี�งก็เป็ีนหลักก�รคำล้�ยกับเทคำโนโลยี	

CAD-CAM	ที�เร�เคำยเล่�ส่้กันฟังมี�แล้ว่	(CAD/CAM	in	dentistry	:	

อย่้ในข่้�ว่ส�รทันตั้แพื่ทย์เล่มี	5/2017)	ตัั้�งแต่ั้เริ�มีก�รพัื่ฒน�เทคำโนโลยี	

มี�จนถึงปัีจจุบัน	มีีก�รใช้่เทคำโนโลยีนี�ในก�รผู้ลิตั้ชิ่�นส่ว่นหร่ออุปีกรณ์์

ต่ั้�ง	ๆ 	ในแทบทุกว่งก�ร	ตัั้�งแต่ั้ก�รก่อสร้�ง	ก�รออกแบบ	ชิ่�นส่ว่น

ข้องเคำร่�องมี่อตั้่�ง	 ๆ	 รว่มีทั�งอุปีกรณ์์ท�งก�รแพื่ทย์	 และในท�ง 

ทันตั้กรรมี	 และที�เร�จะคำุยกันว่ันนี�	 คำ่อ	 ก�รใช่้เทคำโนโลยีนี�ใน 

อุตั้ส�หกรรมีอ�ห�ร

บทความปากิณกะ

เรียบเรียงโด้ย	ศ.ทพื่.ด้ร.	ปีระสิทธิ์�	ภว่สันต์ั้
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	 โด้ยจุด้เด่้นที�ทำ�ให้	ก�รใช้่เคำร่�องพิื่มีพ์ื่ส�มีมิีติั้	ค่ำอทำ�ให้ได้้ง�นที�มีีคำว่�มีเที�ยงตั้รง	แม่ีนยำ�	

รว่มีทั�งตั้อบโจทย์	 green	 technology	 เน่�องจ�กมีีข้องเสียจ�กก�รผู้ลิตั้น้อยกว่่�	 และที�สำ�คัำญค่ำอ	

ส�มี�รถผู้ลิตั้ชิ่�นส่ว่นวั่สดุ้	แบบ	customized	ค่ำอทำ�ตั้�มีแบบที�ต้ั้องก�รได้้	ซึี�งจุด้เด่้นนี�	เหมี�ะมี�กสำ�หรับ

อุตั้ส�หกรรมีอ�ห�ร	 เน่�องจ�กส�มี�รถจัด้ก�ร	 พื่ิมีพื่์	 อ�ห�ร	 ที�มีมีีส่ว่นผู้สมีข้องส�รอ�ห�รที�เหมี�ะสำ�หรับ 

บุคำคำล	ได้้	ส�มี�รถทำ�อ�ห�รที�เหมี�ะกับผู้้้สุงอ�ยุ	ผู้้้ที�แพ้ื่ส�รอ�ห�รบ�งอย่�ง	ผู้้้ป่ีว่ยมีะเร็ง	นอกจ�กนี�	ยังไม่ีมีีก�ร

เบียด้เบียนชี่วิ่ตั้ด้้ว่ย	เพื่ร�ะเร�ส�มี�รถพัื่ฒน�	ผู้งหมึีก	ที�ใช้่พิื่มีพ์ื่	จ�กพ่ื่ช่	หร่อจ�กเศษอ�ห�ร	โด้ยก�รนำ�กลับมี�ใช้่ใหม่ี	

ซึี�งจะแก้ปัีญห�เร่�องข้องสิ�งแว่ด้ล้อมีข้องโลก	รว่มีทั�งปัีญห�ก�รข้�ด้แแคำลนอ�ห�รในปีระเทศที�ย�กจนได้้เป็ีนอย่�งดี้

เทคโนโลยีีการพิิมพ์ิอาหาร

	 ในปัีจจุบัน	 วิ่ธี์ก�ร	“พิื่มีพ์ื่”	อ�ห�รที�ทำ�กันอย้่นั�น	จะมีี 

ด้้ว่ยกัน	ส�มีวิ่ธี์	ได้้แก่

1. Extrusion-based printing

	 ก�รพิื่มีพ์ื่ด้้ว่ยวิ่ธี์นี�	จะใช้่ก�รอัด้	หร่อฉีด้	หมึีกพิื่มีพ์ื่	(ซึี�งทำ�

มี�จ�กส�รอ�ห�ร)	ผู่้�นหัว่ฉีด้	หร่อ	nozzle	ด้้ว่ยแรงดั้นที�เหมี�ะสมี	

โด้ยก�รอัด้	หร่อฉีด้หมึีกนี�	หัว่ฉีด้จะเคำล่�อนตัั้ว่ไปีตั้�มี	ร้ปีแบบข้อง

อ�ห�ร	ที�กำ�หนด้ไว้่.	ก�รฉีด้หมึีกนี�จะทำ�เป็ีนชั่�น	ๆ 	เหม่ีอนที�อธิ์บ�ย

ข้้�งต้ั้น	จนได้้ร้ปีร่�งข้องอ�ห�รที�ต้ั้องก�ร	ซึี�งเทคำโนโลยีนี�	เป็ีนวิ่ธี์ก�ร

ที�ไม่ียุ่งย�กซัีบซ้ีอน	และเคำร่�องพิื่มีพ์ื่ช่นิด้นี�	มีีร�คำ�ไม่ีแพื่งนัก	โด้ยจะ

พื่ิมีพื่์อ�ห�รอะไรได้้บ้�งนั�น	 ก็จะข้ึ�นกับหมีึกพื่ิมีพื่์	 เช่่นพื่ิมีพื่์ด้้ว่ย	

chocolate	เป็ีนต้ั้น

diagram	แสด้งก�รสร้�งอ�ห�รแบบวิ่ธี์	extrusion	(ร้ปีจ�ก	https://www.researchgate.

net/figure/Schematic-diagram-of-3D-food-printing-extrusion-processes-see-on-

line-version-for-colours_fig5_330898185)

ภ�พื่แสด้งคำุกกี�ที�พื่ิมีพื่์แบบ	 extrusionโด้ยท�งซี้�ยคำ่อ	 3D	model	 ส่ว่นท�งข้ว่�คำ่อคำุกกี�

ที�พื่ิมีพื่์ออกมี�ตั้�มีแบบ	 (ร้ปีจ�ก	 https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-

S0260877417300730-gr3_lrg.jpg)

ร้ปีจ�ก	 https://3dfoodprintingconference.com/wp-content/uploads/2017/07/

Nesli-Sozer-3D-Food-Printing-Conference_Sozer28062017.pdf

2. Inkjet Printing (IJP) 

	 ก�รพิื่มีพ์ื่ด้้ว่ยเทคำโนโลยีแบบอิงค์ำเจ๊ทนี�จะคำล้�ยกับแบบ

extrusion	ข้้�งต้ั้น		ต่ั้�งกันตั้รงที�	“หมึีก”	ที�ใช้่พิื่มีพ์ื่จะมีีคำว่�มีเหลว่

มี�กกว่่�	ทำ�ให้ก�รพิื่มีพ์ื่ด้้ว่ยวิ่ธี์นี�	ไม่ีส�มี�รถพิื่มีพ์ื่ให้เกิด้เป็ีนโคำรงสร้�ง

เหม่ีอนแบบ	extrusion	และนิยมีใช้่ในก�รพิื่มีพ์ื่เพ่ื่�อตั้กแต่ั้งอ�ห�ร

ให้มีีคำว่�มีสว่ยมี�กกว่่�
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3. Binder jetting

	 เปี็นว่ิธ์ีก�รที�ซีับซี้อนข้ึ�น	 แตั้่ก็จะได้้ร้ปีร่�งข้องอ�ห�รที� 

ซัีบซ้ีอนขึ้�นด้้ว่ยเช่่นกัน	หลักก�รข้อง	The	binder	jetting	ค่ำอก�รใช้่	

ส�รเช่่�อมี	ที�มีีคุำณ์สมีบัติั้ที�ส�มี�รถไหลแทรกซึีมีเข้้�ไปีในระหว่่�งอนุภ�คำ	

ข้องส�รอ�ห�รหลัก	และเม่ี�อได้้รับคำว่�มีร้อน	ก็ส�มี�รถยึด้โมีเลกุล

ข้องส�รอ�ก�รเข้้�ด้้ว่ยกัน

	 ว่ิธ์ีก�รพื่ิมีพื่์แบบนี�	 จะเริ �มีด้้ว่ยก�รเกลี�ยอนุภ�คำส�ร 

อ�ห�รหลักไปีบน	platform	ให้เรียบเสมีอกัน	จ�กนั�นหัว่ฉีด้จะเคำล่�อน

ไปีบน	platform	และ	ปีล่อยส�รเช่่�อมี	หร่อ	binder	ลงบนส�รอ�ห�ร

หลักนั�น	 แตั้่จะปีล่อยในตั้ำ�แหน่งที�ถ้กกำ�หนด้ไว่้ตั้�มีแบบเท่�นั�น	

จ�กนั�นอนุภ�คำข้องส�รอ�ห�รหลักถ้กเช่่�อมีตั้ิด้กันด้้ว่ยคำว่�มีร้อน 

จ�กนั�นก็เริ�มีรอบใหม่ี	ค่ำอเกลี�ยอนุภ�คำส�รอ�ห�รหลักไปีบน	platform

ให้เรียบเสมีอกัน	แล้ว่หัว่ฉีด้ก็จะเคำล่�อนไปีบน	platform	และ	ปีล่อย

ส�รเช่่�อมี	และให้คำว่�มีร้อน	

	 เม่ี�อทำ�แบบนี�ไปีเร่�อยๆ	ในตั้อนสุด้ท้�ย	เม่ี�อเป่ี�เอ�อนุภ�คำ

ส�รอ�ห�รที�ไมี่ได้้รับก�รเช่่�อมีตั้ิด้ออก	 ก็จะเหล่อแตั้่อนุภ�คำที�ถ้ก 

เช่่�อมีด้้ว่ยส�รเช่่�อมีเท่�นั�น	จะได้้ร้ปีร่�งข้องอ�ห�รตั้�มีที�กำ�หนด้ไว้่

จ�กร้ปี	สีนำ��ตั้�ลส้มี	ค่ำออนุภ�คำข้องส�รอ�ห�รที�เกลี�ยไปีบน	platform	สีเท�เข้้มี	 

ด้้ว่ยล้กกลิ�งสีเขี้ยว่	จ�กนั�นส่ว่นข้องหัว่ฉีด้	สีเขี้ยว่เข้้มี	ก็จะเคำล่�อนไปียังตั้ำ�แหน่ง

ที�กำ�หนด้ไว้่	แล้ว่ปีล่อยส�รเช่่�อมีลงไปีเพ่ื่�อเช่่�อมีอนุภ�คำข้องส�รอ�ห�รในตั้ำ�แหน่ง

นั�น	ด้้ว่ยคำว่�มีร้อน	เรียกว่่�คำรบหนึ�งรอบ		จ�กนั�น	ก็จะเริ�มีรอบใหม่ี	โด้ยก�รเกลี�ยผู้ง

สีนำ��ตั้�ลให้เตั้็มีพื่่�นที�อีกคำรั�ง	 แล้ว่ก็หยด้ส�รเช่่�อมีลงในตั้ำ�แหน่งที�ตั้้องก�รอีก 

เม่ี�อทำ�ซีำ��	ๆ	แบบนี�ไปีหล�ยรอบ	โคำรงสร้�งทั�งระบบจะค่ำอย	ๆ	หน�ขึ้�น	จนได้้

คำว่�มีหน�ที�ต้ั้องก�ร	แล้ว่เป่ี�ส่ว่นสีนำ��ตั้�ลออก	หร่อส่ว่นผู้งที�ไม่ีได้้รับส�รเช่่�อมี

ออกไปี	ก็จะเหล่อแต่ั้อนุภ�คำส�รอ�ห�รที�ได้้รับก�รเช่่�อมีติั้ด้กัน	เกิด้เป็ีนร้ปีร่�ง

อ�ห�รที�ต้ั้องก�ร	(ร้ปีจ�ก	https://3dfoodprintingconference.com/wp-

content/uploads/2017/07/Nesli-Sozer-3D-Food-Printing-Conference_

Sozer28062017.pdf)

จ�กร้ปี	แสด้งอนุภ�คำหลัก	(สีเท�)	ที�ถ้กแทลงบน	platform	จ�กนั�นหัว่ฉีด้จะ

หยด้ตัั้ว่เช่่�อมีลงไปีบนอนุภ�คำลหลักเหล่�นี�	 และตัั้ว่เช่่�อมีจะเช่่�อมีอนุภ�คำหลัก 

เข้้�ด้้ว่ยกัน	 	 แตั้่ในบริเว่ณ์ที�ไมี่ได้้รับตั้ัว่เช่่�อมี	 อนุภ�คำหลักก็จะถ้กเปี่�ออกคำง 

เหล่อแตั้่โคำรงสร้�งที�มีีก�รเช่่�อมีตั้ิด้เท่�นั�น	 (ร้ปีจ�ก	 https://www.mdpi.

com/2075-4701/10/10/1354/htm)

ร้ปีแสด้ง	 	 pasta	 ที�มีีร้ปีร่�งวิ่จิตั้รสว่ยง�มี	 ที�สร้�งขึ้�นโด้ยเคำร่�องพิื่มีพ์ื่ส�มีมิีติั้	

(ร้ปีจ�ก	https://zannifoodcuriosities.blogspot.com/)

เน่ิ�อสัเต่คจากการพิมพ์สัามมิติ่ คุณเคยลองแล้วิหร่อยัง?

	 วิ่ธี์ก�รพิื่มีพ์ื่อ�ห�รตั้�มีที�กล่�ว่มี�ข้้�งต้ั้น	มีีพัื่ฒน�ก�รมี�

ระยะหนึ�งแล้ว่	โด้ยหมึีกพิื่มีพ์ื่ที�ใช้่ก็มัีกจะเป็ีนพื่ว่กแป้ีง	หร่อส�รใน

กลุ่มีคำ�ร์โบไฮเด้รตั้	ผู้สมีกับส�รแต่ั้งกลินแต่ั้งรสต่ั้�ง	ๆ 	คำว่�มีแปีลก

ใหม่ีข้องอ�ห�รจ�กง�นพิื่มีพ์ื่ส�มีมิีติั้	ค่ำอร้ปีร่�งที�สว่ยง�มี	ข้องอ�ห�ร

ที�รังสรรค์ำขึ้�น	แต่ั้ถ้�เป็ีน	meat	lover	แต่ั้ก็เป็ีน	environmental	

activist	 ด้้ว่ย	 คำ่ออย�กจะกินเน่�อที�ไมี่มีีผู้ลกระทบกับธ์รรมีช่�ตั้	ิ

ก็นำ�ไปีส้่คำว่�มีท้�ท�ยใหมี่ๆ	 กล่�ว่คำ่อ	 เร�จะส�มี�รถพื่ิมีพื่์โปีรตั้ีน

ได้้หร่อไม่ี
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Before 3D printing meat is the lab grown meat

	 จริง	ๆ	แล้ว่	ก่อนที�เร�จะพิื่มีพ์ื่เน่�อได้้นั�น	เร�มีีก�รสร้�ง 

เน่�อสัตั้ว์่ขึ้�นมี�จ�กเซีลล์ที�เพื่�ะเลี�ยงในห้องปีฏิิบัติั้ก�รมี�ก่อน		

ถ้�เร�นั�ง	time	machine	ย้อนกลับไปีในอดี้ตั้	เพ่ื่�อติั้ด้ตั้�มีด้้ 

คำว่�มีพื่ย�ย�มีข้องนักว่ิทย�ศ�สตั้ร์	 ในก�รผู้ลิตั้เน่�อจ�กห้อง 

ปีฏิิบัติั้ก�รจะพื่บพัื่ฒน�ก�รในเร่�องนี�ที�น่�ทึ�งมี�ก

	 แนว่คิำด้ในก�รสร้�งเน่�อจ�กจ�นเลี�ยงเซีลล์เริ�มีขึ้�นตัั้�งแต่ั้	

ปีี	1950s,	โด้ยนักวิ่ทย�ศ�สตั้ร์ช่�ว่เนเธ์อร์แลนด์้ที�ช่่�อว่่�	William	

Van	Eelen	แต่ั้กว่่�ที�เร�จะเลี�ยงเซีลล์กล้�มีเน่�อได้้สำ�เร็จ	ก็ต้ั้องใช้่

เว่ล�อีกกว่่�	 20	 ปีี	 กว่่�ที�จะปีระสบคำว่�มีสำ�เร็จในก�รเลี�ยงเซีลล์ 

กล้�มีเน่�อบนจ�นเลี�ยงเซีลล์		โด้ย	Russel	Ross	เป็ีนคำนแรกที�ร�ยง�น

ผู้ลก�รเลี�ยงเซีลล์กล้�มีเน่�อในห้องปีฏิิบัติั้ก�ร	และได้้บรรย�ยคำว่�มี

สำ�เร็จนี�	ไว้่ในบทคำว่�มีข้องเข้�ว่่�	

“Smooth muscle …….. of immature guinea pig aorta were grown for 
up to 8 weeks in cell culture. ..... By week 4 in culture, microfibrils 
appeared within the spaces between the layers of cells. Analysis 
of the microfibrils showed that they have an amino acid composition  
similar to that of the microfibrillar protein of the intact 
elastic fiber.

         	ข้ออนุญ�ตั้ไม่ีแปีลนะคำรับ	กลัว่จะเสียอรรถรส	:)

 แต่ั้กว่่�ที�จะเลี�ยงเซีลล์กล้�มีเน่�อให้กล�ยเป็ีนชิ่�นเน่�อที�รับ

ปีระท�นได้้จริง	ก็ล่ว่งมี�จนถึงปีี	2003	โด้ย	ร�ยง�นจ�กมีห�วิ่ทย�ลัย	

Harvard	ได้้นำ�เสนอ	“steak”	ข้น�ด้จิ�ว่	ที�เพื่�ะเลี�ยงได้้จ�กเซีลล์ต้ั้น

กำ�เนิด้ข้องกบ		frog	stem	cells	ที�กินได้้จริง	ๆ	เป็ีนคำรั�งแรก

	 สิบปีีต่ั้อมี�	Dr.	Mark	Post	at	Maastricht	University	

ที�เนเธ์อร์แลนด์้	ได้้แสด้งคำว่�มีสำ�เร็จในก�รสร้�งเน่�อข้น�ด้ใหญ่เท่�

กับข้น�ด้ข้อง	burger	ขึ้�นเป็ีนคำรั�งแรก	ซึี�งเข้�ยอมีรับว่่�ต้ั้องใช้่เงิน

มีห�ศ�ลถึง		$300,000	เพ่ื่�อให้ได้้เน่�อหนึ�งชิ่�น		โด้ยก�รปีรุงและรับ

ปีระท�นเน่�อชิ่�นนี�	มีีก�รถ่�ยทอด้สด้ท�งโทรทัศน์ด้้ว่ยในกรุงลอนด้อน

และหนึ�งในผู้้้ที�ได้้รับปีระท�นเน่�อช่ิ�น	 ได้้กล่�ว่ถึง	 burger	 นี�ว่่� 

“This is meat to me... It’s really something to bite on and I think 
the look is quite similar.”

คำว่�มีสำ�เร็จนี�	ได้้ปีลุกกระแสคำว่�มีพื่ย�ย�มีสร้�งเน่�อจ�กห้องปีฏิิบัติั้

ก�รขึ้�นทั�ว่โลก	มีีก�รตัั้�งบริษัท	startup	ขึ้�นมี�จำ�นว่นมี�ก	เพ่ื่�อพื่ย�ย�มี

ที�จะตั้่อยอด้เทคำโนโลยีนี�	 ให้เกิด้ข้ึ�นได้้จริง	 ในร�คำ�ที�เหมี�ะสมี	

ปีระโยช่น์ข้องง�นวิ่จัยนี�

 นอกจ�กจะเป็ีนก�รลด้ในเร่�องข้องก�รฆ่่�สัตั้ว์่แล้ว่	ยังเป็ีน

ก�รช่่ว่ยลด้มีลภ�ว่ะให้โลกด้้ว่ย	เน่�องจ�กกระบว่นก�รในก�รเลี�ยง

ปีศุสัตั้ว่์สำ�หรับก�รบริโภคำนั�น	 มีีตั้้นทุนท�งสิ�งแว่ด้ล้อมีส้งมี�ก	

ตัั้�งแต่ั้เร่�องข้องต้ั้นนำ��	ค่ำอ	ก�รพัื่ฒน�อ�ห�รสัตั้ว์่	ไปีจนถึงก�ร	กำ�จัด้

ข้องเสียจ�กกระบว่นก�รเลี�ยง	และก�รผู้ลิตั้เน่�อสัตั้ว์่	

	 อย่�งไรก็ดี้	คำว่�มีสำ�เร็จที�เป็ีนร้ปีธ์รรมีที�ชั่ด้เจน	เกิด้ขึ้�นในปีี	

2020	เม่ี�อ	องค์ำก�ร	อย	ข้องสิงคำโปีร์อนุญ�ตั้ให้ข้�ย	“chicken	bites”	

ที�ผู้ลิตั้จ�กห้องแลบ	(ซึี�งใช้่เว่ล�ในก�รพิื่จ�รณ์�น�นกว่่�สองปีี)	และ

มีีก�รตัั้�ง	The	“world’s	first	commercial	sale	of	cell-cultured	

meat”	ขึ้�นที�สิงคำโปีร์	
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	 อย่�งไรก็ดี้	จ�กก�รที�ต้ั้นทุนในก�รเพื่�ะเลี�ยงเซีลล์ก็ยังคำง

ส้งและยังก่อให้เกดิ้มีลภ�ว่ะจ�กก�รกำ�จัด้ข้องเสียที�เกิด้ข้ึ�น	 ทำ�ให้ 

คำว่�มีพื่ย�ย�มีในก�รพิื่มีพ์ื่	ribeye	steak	ยังคำงด้ำ�เนินอย่้อย่�งต่ั้อเน่�อง	

เน่�องจ�กเทคำโนโลยีข้องก�รพิื่มีพ์ื่ส�มีมิีติั้นั�น	จะมีีกระบว่นก�รจัด้ก�ร

ที�มีีปีระสิทธิ์ภ�พื่กว่่�	และมีีข้องเสียจ�กกระบว่นก�รน้อยกว่่�มี�ก	

และที�สำ�คัำญค่ำอไม่ีมีีก�รใช้่ผู้ลิตั้ภัณ์ฑ์จ�กสัตั้ว์่เลย	โด้ยผู้งหมึีกโปีรตีั้น

ที�ใช้่ในก�รผู้ลิตั้นั�น	ก็พัื่ฒน�มี�จ�กโปีรตีั้นพ่ื่ช่	ซึี�งน่�จะถ้กใจนักอนุรักษ์

หล�ย	ๆ	คำน	

	 และในที�สุด้	เร�ก็ปีระสบคำว่�มีสำ�เร็จในก�รสร้�งสเต็ั้กที�

พิื่มีพ์ื่ขึ้�นมี�จ�กเคำร่�องพิื่มีพ์ื่ส�มีมิีติั้	โด้ยหมึีกพิื่มีพ์ื่ทั�งหมีด้นั�นพัื่ฒน�

มี�จ�กโปีรตั้ีนจ�กพื่่ช่	 และมีีก�รทด้สอบจ�กผู้้้บริโภคำในเบ่�องตั้้น 

แล้ว่ว่่�	เน่�อสัตั้ว์่ที�พิื่มีพ์ื่ขึ้�นมี�นั�น	มีีลักษณ์ะที�คำล้�ยกับเน่�อสัตั้ว์่จริง	

โด้ยมีีข้้อได้้เปีรียบเมี่�อเทียบกับเน่�อจ�กจ�นเลี�ยงเซีลล์ตั้รงที�	 ใน 

กระบว่นก�รพิื่มีพ์ื่นั�น	ส�มี�รถใส่กลิ�น	รส	texture	โด้ยเฉพื่�ะข้อง

ไข้มัีนเข้้�ไปีด้้ว่ย	ทำ�ให้มีีคำว่�มีคำล้�ยกับเน่�อมี�กกว่่�เน่�อที�ผู้ลิตั้จ�ก

จ�นเลี�ยงเซีลล์	นอกจ�กนี�	ก�รใช้่เทคำโนโลยีข้องก�รพิื่มีพ์ื่ยังมีีข้้อได้้

เปีรียบตั้รงที�	 ส�มี�รถทำ�เน่�อให้มีีองคำ์ปีระกอบตั้�มีคำว่�มีตั้้องก�ร 

Winston Churchill: “We shall escape the absurdity of growing a whole chicken in order to eat the breast or wing, by 

growing these parts separately under a suitable medium.”

[Winston	Churchill	Imagined	the	Lab-Grown	Hamburger.		https://www.smithsonianmag.com/smart-news/winston-churchill-

imagined-lab-grown-hamburger-180967349]

เฉพื่�ะข้องล้กค้ำ�แต่ั้ละคำนได้้ด้้ว่ย	โด้ยอ�จจะทำ�ให้มีีส�รอ�ห�รพิื่เศษ

เพิื่�มีสำ�หรับคำนป่ีว่ย	มีี	texture	ที�เหมี�ะกับผู้้้ส้งอ�ยุ	หร่อผู้้้ที�มีีโรคำ

ปีระจำ�ตัั้ว่บ�งอย่�ง	

	 แต่ั้	3D	print	meat	จะอร่อยจริงหร่อไม่ีนั�น	ผู้้้เขี้ยนบทคำว่�มี

ก็ตั้อบไมี่ได้้เพื่ร�ะไมี่เคำยลอง	 แตั้่ถ้�ใคำรคำิด้ว่่�อย�กจะลอง	 ตั้อนนี� 

บ้�นเร�ก็มีีจำ�หน่�ยแล้ว่	ซึี�งอ�จจะ	search	ห�ได้้ด้้ว่ย	keyword 

plant-based	burger	หร่อ	plant-based	beef	
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