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สาหร่ายขนาดเล็ก Schizochytrium sp. แห้ง และน้้ามันท่ีสกัดจากสาหร่ายชนิดนี้ 
(Oil derived from marine micro-algae Schizochytrium sp. (American 
Type Culture Collection (ATCC) PTA-9695)) เป็นส่วนผสมอาหารชนิดใหม่

ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
 

ผศ. ดร. กลอยใจ เชยกลิ่นเทศ  
นักวิชาการอิสระ 

 
Schizochytrium sp. เป็นสาหร่ายทะเลขนาดเล็ก (microalgae) ที่มีการเพาะเลี้ยงกันในระดับ

อุตสาหกรรมมานานกว่าสี่สิบปี อุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน decosahexaenoic acid (DHA, 22:6, 
n-3) และ eicosapentaenoic acid (EPA, 20:5, n-3) องค์ประกอบของเซลล์แห้งของสาหรา่ยชนิดนี้ มี DHA 
ประมาณ 20% โดยน้้าหนักต่อน้้าหนัก (w/w) ท้าให้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง การสกัดน้้ามัน
จากสาหร่ายทั้งเซลล์ ได้น้้ามันที่มี DHA มากกว่าร้อยละ 50 ของกรดไขมันทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อใช้
สาหร่ายชนิดนี้ เสริมในอาหารสัตว์ท้าให้การเจริญเติบโต การสร้างสารอาหารของสัตว์เลี้ยงที่ใช้เป็นอาหารของ
คน เช่น ไก่ และ กุ้ง เป็นต้น พบว่าสาหร่ายชนิดนี้ มีผลดีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ องค์ประกอบของกรด
ไขมันในไข่แดงมีคุณภาพดี และพบว่า การใช้  Schizochytrium sp. ในปริมาณ 7.5% ของอาหารเลี้ยงกุ้ง
ก้ามกราม สามารถเพิ่มการเจริญเติบโต ให้ผลผลิตและให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการเลี้ยงกุ้งโดยใช้  อาหาร
ส้าเร็จรูปเพียงอย่างเดียว 

 ส้าหรับประเทศไทยพบ Schizochytrium sp. ในน้้าเค็มตามป่าชายเลนและปากแม่น้้า การศึกษา
ของนักวิจัยไทยก็พบว่าสาหร่ายชนิดน้ีผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัว ในกลุ่มโอเมก้า 3 โดยเฉพาะ DHA สะสมอยู่ใน
เซลล์สูง  เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น้ามาใช้ เป็นแหล่งของกรดไขมันจ้าเป็นทดแทนกรดไขมันจากสัตว์ทะเล  
เนื่องจากมีการเจรญิ เตบิโตรวดเร็ว สามารถเลี้ยงเพื่อขยายและคัดเลอืกพันธ์ุในห้องปฏิบัติการได้ มีการคัดแยก 
Schizochytrium sp. จากใบไม้ป่าชายเลนจังหวัด สมุทรปราการ น้ามาเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ ใน
ห้องปฏิบัติการพบว่า Schizochytrium sp. ที่แยก ได้มีปริมาณของ DHA สูง อยู่ในช่วง 15.41- 180.74 
มิลลิกรัมต่อกรัมน้้าหนักแห้ง  หรือ 8.79-48.60 เปอร์เซ็นต์ของกรดไขมันทั้งหมด และมี EPA  ในปริมาณ 
0.25-7.42 มิลลิกรัม ต่อกรัมน้้าหนักแห้ง หรือ 0.15-6.17 เปอร์เซ็นต์ของกรด ไขมันทั้งหมด รวมทั้งมี  
arachidonic acid (ArA, 20:4, n-6) ในปริมาณ 0.16-3.85 มิลลิกรัมต่อกรัมน้้าหนัก แห้ง หรือ 0.09-3.94 
เปอร์เซ็นต์ของกรดไขมันทั้งหมด  ผู้วิจัยกล่าวว่ากรดไขมันที่ได้จาก Schizochytrium sp. มีราคาถูกกว่ากรด
ไขมันจากปลาทะเลต่างๆ นอกจากนี้ การผลิต DHA จาก Schizochytrium sp.  สามารถท้าได้ตลอดปีไม่
ข้ึนกับฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ 
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ในพื้นที่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ไม่เคยมีการใช้สาหร่ายขนาดเล็ก  Schizochytrium sp. 
เป็นส่วนประกอบของอาหารมาก่อน ในปี พ.ศ. 2544 บริษัท Omega Tech Inc. ได้ย่ืนค้าร้องขอให้หน่วยงาน
ที่ดูแลรับผิดชอบด้านอาหาร รับรองว่า สาหร่ายขนาดเล็ก  Schizochytrium sp. ชนิดแห้งและน้้ามันที่สกัด
จากสาหร่ายชนิดนี้ เป็นส่วนผสมอาหารชนิดใหม่  โดยในครั้งนั้นจ้ากัดการใช้น้้ามันชนิดน้ีในอาหารทารก โดย
ห้ามน้าไปผสมในอาหารเลี้ยงทารก ต่อมาในปี พ ศ 2560 ได้มีการยื่นขอให้รับรองการใช้น้้ามันชนิดนี้เป็น
ส่วนผสมอาหารชนิดใหม่เป็นทางเลือกในผลิตภัณฑ์นมเลีย้งทารก (Application A1124 – Alternative DHA-
rich Algal Oil for Infant Formula Products) ซึ่งได้ผ่านการรับรองได้รับมาตรฐานอาหารของประเทศ
ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ ในเดือนกรกฏาคม 2560 โดยให้ใช้ได้ตามเงื่อนไขรายละเอียดของมาตรฐาน 2.9.1 
ผลติภัณฑ์นมส้าหรับทารกเท่านั้น  

น้้ามันที่สกัดจากสาหร่ายขนาดเล็ก Schizochytrium sp. ที่ผ่านการรับรองให้เป็นอาหารชนิดใหม่ใน
ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นั้น เป็นน้้ามันชนิด  American Type Culture Collection (ATCC) PTA-9695   มี
คุณสมบัติความเฉพาะตัวตามรายละเอียดนี้ 

(ก) ช่ือเต็มทางเคมี  --- 4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid (22:6 n-3 DHA); 
(ข) ปริมาณของ DHA (%)—minimum 35; 
(ค) ปริมาณของ EPA (%)—maximum 10; 
(ง) ปริมาณไขมันชนิดทรานซ์ *trans fatty acids (%)—maximum 2.0; 
(จ) ปริมาณสารตะกั่ว (lead) (mg/kg)—maximum 0.1;  
(ฉ) ปริมาณสารหนู (arsenic) (mg/kg)—maximum 0.1; 
(ช) ปริมาณสารปรอท (mercury) (mg/kg)—maximum 0.1; 
(ซ) ปริมาณของ hexane (mg/kg)—maximum 0.3. 

ส้าหรับมาตรฐาน 2.9.1 ผลิตภัณฑ์นมของทารก  (STANDARD 2.9.1 Infant Formula Products) มี
รายละเอียดเป็นข้อก้าหนดเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆและฉลากส้าหรับอาหารทารกที่ใช้แทนนมมารดา 
รวมทั้งชนิดนมผง ชนิดน้้านมเข้มข้น หรือนมชนิดพร้อมดื่ม โดยก้าหนด ครอบคลุมสารอาหารทุกชนิดที่เป็น
ส่วนประกอบของนม รวมทั้งแนวทางในการผลิตอาหารทารก ซึ่งผู้ผลิตนมทดแทนนมมารดาต้องปฏิบัติตาม
และหากมีความผิดพลาดเกิดข้ึนจะมีผลผกูพันตามกฎหมาย โดยที่มีมาตรฐานอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับมาตรฐาน 2.9.1 
อีกหลายมาตรฐานคือ มาตรฐาน 1.3.1 เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารที่ได้รับอนุญาตในผลิตภัณฑ์
นมของทารก มาตรฐาน 1.6.1 เป็นข้อจ้ากัดด้านจุลชีววิทยาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมของทารก มาตรฐาน 1.3.4 
เป็นข้อก้าหนดส้าหรับนิวคลีโอไทด์ (nucleotides) ที่ได้รับอนุญาตและสารอาหารที่ใช้เสริมในอาหาร และ
มาตรฐาน 1.1.1 เป็นค้าจ้ากัดความของสารอาหารต่างๆตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน 2.9.1 ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ข้อก้าหนดต่างๆนั้นมีรายละเอียดที่ชัดเจนเจาะจงและครอบคลุมสิ่งต่างๆทุกอย่างที่กี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร
ทารกทดแทนนมมารดา 
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ในการยื่นขอรับรองว่าสาหร่ายขนาดเล็ก Schizochytrium sp. ชนิดแห้งและน้้ามันที่สกัดจาก
สาหร่ายชนิดนี้ เป็นส่วนผสมอาหารชนิดใหม่ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นั้น เริ่มต้นจากวันที่  13 มีนาคม 
2544 บริษัท Omega Tech Inc. ได้ย่ืนค้าร้องขอรับรองว่า สาหร่ายขนาดเล็ก Schizochytrium sp. ชนิดแห้ง
เป็นอาหารชนิดใหม่ เพียงอย่างเดียวก่อน ต่อมาใน วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ได้มีการขอเพิ่มเติมให้
พิจารณาว่าน้้ามันที่อุดมด้วย DHA จากสายพันธ์ุเดียวกัน เป็นส่วนผสมชนิดใหม่ในอาหาร  ภายใต้มาตรฐาน  
A19  และมาตรฐาน 1.5.1 อาหารชนิดใหม่ (novel foods)   

ในกระบวนการพิจารณาอาหารใหม่ของออสเตรเลียนิวซีแลนด์ จะมีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาให้ข้อมูลหรือรายงานผลการใช้ สาหร่ายทะเลขนาดเล็ก Schizochytrium sp.ชนิดแห้ง 
และ น้้ามันที่อุดมด้วย DHA จากสายพันธ์ุเดียวกัน โดยได้ประกาศต่อสาธารณะชนในวันที่ 12 ธันวาคม 2544 
จนกระทั่งถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 โดยได้รับหนังสือรายงานจากประชาชนทั่วไป เพื่อประกอบการ
พิจารณาจ้านวน 5 ฉบับ 

ในการขอรับรองว่าสาหร่ายทะเลขนาดเล็ก Schizochytrium sp.ชนิดแห้ง และน้้ามันจากสายพันธ์ุ
เดียวกัน เป็นส่วนผสมชนิดใหม่ในอาหารในพื้นที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นั้น ได้ระบุจ้ากัดการขอใช้เฉพาะใน
อาหารประเภทต่างๆ ดังนี ้

           ชนิดของอาหารที่ขอใช้สาหร่ายทะเลแห้งเป็นส่วนประกอบ โดยมีปริมาณการใช้ ระหว่าง 200-300 
มก. ต่อมื้อ  คือ  ขนมปังและขนมอบอื่น ๆ  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทาขนมกรอบ ( crisp-spread) ผลิตภัณฑ์อาหาร
เช้า ผลิตภัณฑ์ส้าหรับทาบนอาหารต่างๆ (table spread) ซอสราดอาหารประเภทสลัด (dressings) หรือมา
ยองเนส ผลิตภัณฑ์นมดัดแปลง และอาหารพิเศษต่างๆ เช่น สูตรอาหารทดแทน / อาหารเสริม แต่ไม่รวม
อาหารทารก เป็นต้น 

ชนิดของอาหารที่ขอใช้น้้ามันที่มี DHA จาก Schizochytrium sp. เป็นส่วนผสมในปริมาณไม่เกิน 
150 มก. ต่อมื้อ  คือ  อาหารเหลว (liquid foods) เครื่องดื่ม (beverage) เครื่องดื่มน้้าผลไม้  เครื่องดื่มบ้ารุง
ก้าลัง (sport drink) ผลิตภัณฑ์ส้าหรับทาบนอาหารต่างๆ (table spread) น้้าสลัด ผลิตภัณฑ์จากนม หรือ 
อาหารที่ไม่ได้ท้าจากนม  เช่น โยเกิร์ต ผลิตภัณฑ์จากชีส และไอศกรีม เป็นต้น ผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆในแบบเดียวกัน และอาหารส้าหรับทารกและนมทดแทนนมมารดาส้าหรับทารก 

มีรายงานการประเมินความปลอดภัยก่อนประกาศยอมรับให้น้ามาใช้เป็นอาหารชนิดใหม่ โดยระบุว่า 
สาหร่ายขนาดเล็ก Schizochytrium sp. ที่อาศัยกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทะเลแม้ว่าจะไม่มีรายงานว่ามีการถูก
น้ามาใช้เพื่อการบริโภคของมนุษย์มาก่อน  แต่ก็ไม่มีรายงานการพบสารพิษในสาหร่ายชนิดนี้  มีการศึกษาทาง
พิษวิทยาที่แสดงให้เห็นว่ามีความปลอดภัย โดยระบุว่าสาหร่ายขนาดเล็กชนิดนี้ มีความเป็นพิษต่้า ไม่เป็นพิษ
ต่อระบบการสืบพันธ์ุ หรือท้าให้เกิดโรคผิวหนัง โดยที่ความเป็นพิษต่้านั้นอยู่ในระดับที่ผลกระทบไม่สามารถ
สังเกตได้ (no-observable-effect level (NOEL))  จากการศึกษาการใช้เป็นอาหารในหนูทดลองเป็นเวลา 13 
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สัปดาห์ โดยใช้ที่ระดับ 8% ในอาหาร (เทียบเท่ากับ 4000 mg / kg / วัน ของสาหร่ายขนาดเล็ก หรือ เท่ากับ
ประมาณ 430 mg / kg / วันของ DHA) ซึ่งเป็นระดับปริมาณสูงสุดที่ใช้ในการศึกษา  ไม่มีรายงานเกี่ยวกับการ
ต่อต้านของร่างกายในการบริโภคสาหร่ายแห้งหรือน้้ามันที่ได้จากสาหร่ายนี้  การวิเคราะห์องค์ประกอบของ
สาหร่ายนี้ หรือน้้ามันที่มาจากสาหร่ายขนาดเล็กนี้ ไม่พบว่ามีสิ่งที่ต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยใดๆ  
นอกจากนี้ยังพบว่ามีการศึกษาวิจัยที่ผ่านการเผยแพร่มากมายกว้างขวาง เกี่ยวกับความปลอดภัยของ DHA 
และน้้ามันอื่น ๆ  จากสาหร่ายชนิดนี้ ทั้งนี้ไม่มีการศึกษาใดที่แสดงความเป็นพิษใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ DHA แม้
จะมีการน้ามาใช้ในระดับสูง  องค์ประกอบ ของน้้ามันที่สกัดจาก Schizochytrium sp. มีความสมดุลของ
องค์ประกอบของน้้ามันนี้เมื่อเทียบกับน้้ามันอื่น ๆ  ที่ให้ DHA จากแหล่งต่างๆที่ใช้กันอยู่ ในตลาดที่ได้รับการ
ตรวจสอบ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ากรดไขมัน DHA  มีความคล้ายคลึงกับน้้ามันจากสัตว์ทะเลอื่น ๆ 
ปริมาณน้้ามันประมาณ 60% (w/w) ของสาหร่ายชนิดนี้ ประกอบด้วยกรดไขมันซึ่งมี DHA เป็นส่วนประกอบ
ส้าคัญ (35%) ตามมาด้วย กรด palmitic (24%) DPA (13.6%) และกรด myristic (10.1%) มีส่วนที่เป็นเส
ตอรอลส์ (Sterols) ประมาณ 3%  ซึ่งอยู่ในระดับที่พบว่ามีอยู่ใน อาหารของคนโดยทั่วไป การได้รับ sterols 
เหล่าน้ีจากการบริโภคอาหารที่มี DHA จากสาหร่ายนี้ จะอยู่ในระดับที่ไม่เกินการบริโภค sterols ในประชากร
ทั่วไปจากแหล่งอาหารอื่น ๆ ในปัจจุบัน 

 การพิจารณาระดับการบรโิภคอาหารทีม่ี DHA เป็นส่วนประกอบพบว่า ประชากรของออสเตรเลยีและ
นิวซีแลนด์ มีการบริโภคปลาแซลมอน ปลาทูน่า ปลาซาร์ดีนและปลาแฮริ่งในปริมาณน้อย ดังนั้นการได้รับสาร 
DHA ตามการบริโภคปกติจะอยู่ในระดับต่้า ค่าเฉลี่ยของการบริโภค DHA ควรจะอยู่ที่ระดับ 1,000 มิลลิกรัม 
ต่อวัน เมื่อท้าแบบสอบถามเพื่อส้ารวจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของประชากรในออสเตรเลียนิวซีแลนด์ จาก
ประชากรทุกวัยที่มีอายุตั้งแต่ 2-100 ปี พบว่า 95% ของผู้ที่ถือว่าบริโภค DHA ในปริมาณสูง มีการบริโภค 
DHA ที่ระดับ 480 มิลลิกรัมต่อวัน เมื่อพิจารณาการเสรมิสาหรา่ยและน้้ามนัที่สกัดจากสาหร่ายชนิดนี้ในอาหาร
ประเภทต่างๆจะประมาณได้ว่าประชากร 95% จะมีการบริโภค DHA เพิ่มข้ึนเป็น 600 มิลลิกรัมต่อวันใน
ออสเตรเลียและ 690 มิลลิกรัมต่อวันในนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ในนมแม่ยังมี DHA ในปริมาณต่้า การเสริมน้้ามนั
จากสาหร่ายในผลิตภัณฑ์นมทดแทนนมมารดาของทารกตามปริมาณที่ยอมให้เสริมได้ ยังช่วยให้มี DHAใน
ปริมาณ 1.5 กรัมต่อวันส้าหรับการเจริญเติบโตของทารก 

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยการประเมินความปลอดภัยของสาหร่ายขนาดเล็ก Schizochytrium 
sp. และน้้ามันที่ได้จากสาหรา่ยชนิดนี้ โดยพิจารณาองค์ประกอบต่างๆคือ  (ก) ความปลอดภัยของแหล่งก้าเนดิ
ที่อาศัยของสาหร่าย (ข) องค์ประกอบของสาหร่ายขนาดเล็กแห้งและน้้ามันที่ได้จากสาหร่าย  (ค ) การศึกษา
พิษวิทยาเกี่ยวกับสาหร่ายขนาดเล็ก (ง) การศึกษาความปลอดภัยเกี่ยวกับน้้ามันที่อุดมด้วย DHA และ DHA ใน
สาหร่ายแห้งและ (จ) ประวัติความเป็นมาของการสัมผัสกับ DHA ของมนุษย์ในอาหาร ซึ่งพบว่าข้อมูลเหล่าน้ี
แสดงให้เห็นว่าสาหร่ายน้ี และน้้ามันที่ได้มีความปลอดภัย ไม่มีหลักฐานความเป็นพิษที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัส
กับสาหร่ายชนิดนี้ 
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โดยมีการยอมรับในรายละเอียดว่า กรดไขมันเชิงซ้อนโอเมก้า 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DHA  เป็นอาหาร
ที่ส้าคัญ เป็นสารอาหารที่มีบทบาทส้าคัญต่อทารกในครรภ์ ทารกที่คลอดก่อนก้าหนดและในการเจริญเติบโต
ช่วงแรกของทารก  และมี ร ายงาน เพิ่ ม เ ติ ม ว่ า  DHA เ ป็ นหนึ่ ง ในกรดไขมัน โอ เมก้ า  3  ที่ อ าจมี 
มีบทบาทส้าคัญต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดและมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของประชากรทั่วไป. 
DHA ถือว่ามีความส้าคัญต่อการพัฒนาและการท้างานของสมองและสายตา 
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