
โดยทั่วไปสาหร่ายมักจะน�ามาใช้ประโยชน์ในด้าน

อาหารและเครื่องส�าอาง ได้แก่ สาหร่ายสไปรูไลนา (Spirulina) 

คลอเรลลา (Chlorella) ดูนาลิเอลลา (Dunaliella) ฮีมาโต-

คอกคัส (Haematococcus) เป็นต้น แหล่งเก็บรักษาสาย-

พันธุ์สาหร่ายน�้าจืดขนาดเล็ก (microalgae) อยู่ท่ีมหาวิทยาลัย 

Coimbra ประเทศโปรตุเกส ซึ่งมีมากกว่า 4,000 สายพันธุ์  

ส่วนประเทศอื่นๆ ได้แก่ เยอรมนี (The Culture Collection 

of Algae of the Gottingen University) สหรัฐอเมริกา 

(The Culture Collection of Algae in the University 

of Texas) ออสเตรเลีย (The Australian National Algae 

Culture Collection)  อังกฤษ (The Culture Collection 

of Algae and Protozoa) และส�าหรับประเทศไทยอยู่ที่ ศูนย์

จุลินทรีย์ วว. (TISTR Culture Collection Center) โดยศูนย์

ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น คุณค่าทางอาหารของ

สาหร่ายประกอบไปด้วยกรดแอมิโนจ�าเป็น แกรมมา-ลิโนเลนิก

(γ-linolenic acid: GLA) ใยอาหาร วิตามินบี แคลเซียม 

ฟอสฟอรัส เหล็ก และสารสี เช่น บีตา-แคโรทีน แซนโทฟิลล์ 

คลอโรฟิลล์  และสารออกฤทธ์ิชีวภาพอ่ืนๆ  มีรายงานทาง

วิชาการว่าสาหร่ายมีฤทธิ์ต้านไวรัส  ต้านเนื้องอก  ต้านการ

อักเสบ ต้านการแพ้ ต้านเบาหวาน สารก�าจัดอนุมูลอิสระ และ

ดร.นารินทร์ จันทร์สว่าง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ยังมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย (de Jesus Paposo, de Morais and 

de Morais 2013; Ku et al. 2013) ปัจจุบันสารประกอบหลาย

ชนิดจากสาหร่ายใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร (food ingre-

dients) ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ประโยชน์ทาง

ยา ป้องกันโรค รักษาโรค และชะลอความชรา ในเชิงพาณิชย์

สารบีตา-แคโรทีนจากสาหร่ายดูนาลิเอลลาท่ีผลิตได้จากการ

เพาะเล้ียงสาหร่ายในสภาวะที่มีความเค็มสูงในบ่อกลางแจ้ง มี

มูลค่าสูงถึง 1,500 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัมแห้ง (หรือประมาณ 

48,000 บาทต่อกิโลกรัมแห้ง) บีตา-แคโรทีนยังเป็นสารตั้งต้น

ส�าหรับการสังเคราะห์วิตามินเออีกด้วย  

สาหร่ายขนาดเล็กยังเป็นแหล่งโปรตีน เช่น สาหร่าย   

สไปรูไลนา ประกอบด้วยโปรตีน 50-70 เปอร์เซ็นต์ สาหร่าย

คลอเรลลา มีโปรตีนประมาณ 38-58 เปอร์เซ็นต์ สาหร่ายแนน-

โนคลอรอปซีส (Nannochloropsis)  มีโปรตีนประมาณ 22-37 

เปอร์เซ็นต์ สาหร่ายพอร์ไฟริเดียม (Porphyridium) มีโปรตีน

ประมาณ 8-56 เปอร์เซ็นต์ สาหร่ายฮีมาโตคอกคัส มีโปรตีน

ประมาณ 45-50 เปอร์เซ็นต์ (Safi et al. 2014) โดยทั่วไปกรด

แอมิโนจากสาหร่ายขนาดเล็กจะคล้ายกัน และจะมีอัตราส่วน

คงที่ระหว ่างกรดแอมิโนจ�าเป ็นต ่อกรดแอมิโนไม ่จ�าเป ็น 

(Chapman and Gellenbeck 1989)  อย่างไรก็ตามกรดแอมิโน

อาหารมนุษย์ อาหารสัตว์ อาหารมนุษย์ อาหารสัตว์ 
จากสาหร่าย
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ที่ได้จากสาหร่าย จ�าเป็นต้องสกัดด้วยวิธีทางกลและทางเคมี 

ตัวอย่างเช่น  กรดแอมิโนและโปรตีนที่สกัดจากสาหร่ายคลอ-

เรลลา แนนโนคลอรอปซีส ฮีมาโตคอกคัส ต้องใช้เทคนิคการ

ท�าให้ผนังเซลล์ที่แข็งแรงแตกเพื่อให้ปล่อยโปรตีนออกมา วิธี

ที่จะช่วยให้ผนังเซลล์แตก ได้แก่ การใช้คลื่นอัลตราโซนิก การ

ใช้เอนไซม์ในการย่อยผนังเซลล์ การใช้ความดันสูง การใช้เม็ด

ขนาดเล็กช่วยบดเซลล์ เป็นต้น ในทางตรงกันข้ามสาหร่ายสไป-

รูไลนามีผนังเซลล์ท่ีบาง จะใช้วิธีการสกัดเอาโปรตีนออกด้วยวิธี

ที่ไม่รุนแรง เช่น แช่เซลล์สาหร่ายในช่องแช่แข็ง จากนั้นปล่อยให้

น�้าแข็งละลาย สารในเซลล์ก็จะปล่อยออกสู่นอกเซลล์สาหร่าย 

อาหารมนุษย์จากสาหร่าย

ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ ของสาหร่ายท่ีผลิตขึ้นเพื่อ

เป็นอาหารมนุษย์จะอยู่ในรูปผง อัดเม็ดหรือแคปซูล นอกเหนือ

ไปจากปริมาณโปรตีนที่มีอยู่ในสาหร่าย ยังรวมถึงคาร์โบไฮเดรต 

เช่น แป้ง น�้าตาล เซลลูโลส และพอลิแซ็กคาไรด์อื่นๆ คาร์โบ-

ไฮเดรตเหล่านั้นมีคุณสมบัติย่อยได้ (digestibility) นอกจากนี้

สาหร่ายบางชนิดยังมีกรดไขมันประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์น�้าหนัก

แห้ง  สาหร่ายยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซ่ึงมีความ

ส�าคัญต่อมนุษย์ เช่น แคโรทีน คลอโรฟิลล์ ไฟโคบิลิโปรตีน 

สาหร่ายขนาดเล็กท่ีนิยมบริโภคกันส่วนใหญ่ ได้แก่ สไปรูไลนา

คลอเรลลา ดูนาลิเอลลา ฮีมาโตคอกคัส และ ชิโซไชเทรียม 

(Schizochytrium) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอาหารปลอดภัยต่อการ

บริโภค [Food generally recognized as safe (GRAS) 

status] ขององค์กรอาหารและการเกษตร (The food and 

agriculture organization) ในประเทศสหรัฐอเมริกา สไปรู-

ไลนาอุดมไปด้วยกรดแกรมมา-ลิโนเลนิก (γ-linolenic acid) 

เป็นที่ทราบกันดีว่ากรดชนิดนี้ช่วยลดไขมันชนิดไม่ดี (low-den-

sity lipoprotein: LDL) ซึ่งเป็นไขมันที่ความหนาแน่นต�่า ท�าให้

เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ในผู้ป่วยท่ีมีคลอเรสเตอรอลสูง 

นอกจากนี้สไปรูไลนายังประกอบด้วยสารไฟโคบิลิโปรตีนและ

วิตามินบี 1 ส�าหรับสาหร่ายคลอเรลลามีผลในการต้านเน้ืองอก

และสาหร่ายนี้ยังประกอบด้วยบีตา-1-3 กลูแคน (β-1-3-

glucan) ซ่ึงเป็นตัวกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน ส่วนสาหร่ายดู-

นาลิเอลลา ประกอบไปด้วยสารสีชนิดต่างๆ เช่น แคโรทีน ลูทีน

(lutein) นีโอแซนทิน (neoxanthin) ซีแซนทิน (xeaxan-

thin) และวิโอลาแซนทิน (violaxanthin) ซึ่งมีผลต่อการต้าน

อนุมูลอิสระ ขณะที่สาหร่ายฮีมาโตคอกคัส ผลิตแอสตาแซนทิน 

(astaxanthin) ซึ่งสามารถป้องกันผิวจากการเผาไหม้จากแสง

อาทิตย์ ปัจจุบันแอสตาแซนทินได้มีจ�าหน่ายในทางการค้า เช่น 

BioAstin จากฟาร์ม Cyanotech Corp. ประเทศสหรัฐอเมริกา

เนื่องจากสาหร่ายสไปรูไลนา คลอเรลลา ดูนาลิเอลลา 

ฮีมาโตคอกคัส และชิโซไชเทรียม เป็นกลุ่มของแหล่งอาหาร

ที่มีความความปลอดภัยต่อการบริโภคขององค์กรอาหารและ

การเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา สารส�าคัญต่างๆ ท่ีกล่าว

มาแล้วน้ันในสาหร่ายสามารถน�ามาท�าเป็นผงด้วยวิธีการท�า

แห้งด้วยความเย็น (freeze-dried technique) ตัวอย่างเช่น 

โปรตีนที่ได้สามารถน�ามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ือง

ดื่ม นอกจากนี้ผลิตผลที่ได้จากการย่อยสลายโปรตีนโดยวิธีการ

ต่างๆ เช่น การใช้กรดหรือเบส และการใช้เอนไซม์โปรติเอส เพื่อ

ท�าลายพันธะเพปไทด์ท�าให้โปรตีนมีขนาดโมเลกุลเล็กลงและมี

กรดแอมิโนอิสระออกมา (หรือเรียกว่า protein hydrolystate)  

มีส่วนช่วยลดความดันโลหิตซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุม

ความดันโลหิตที่เกิดจากฮอร์โมน 3 ตัว คือ เรนิน แองจิโอเทน-

ซิน และอัลโดสเทอโรน ซ่ึงมีชื่อเรียกกระบวนการนี้ว่า Renin 

angiotensin aldosterone system (RAAS)

จากการรายงานของ Safi et al. (2013) ในวารสาร 

Journal of Applied Phycology พบว่าสาหร่ายมีกรดแอมิโน

จ�าเป็นและไม่จ�าเป็นในสัดส่วนที่แตกต่างกันหลังการสกัด

โปรตีนจากเซลล์ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน พวกเขาจึงให้ข้อแนะน�า

ว่าปริมาณและคุณภาพของโปรตีนที่สกัดได้ขึ้นอยู ่กับวิธีการ

ท�าให้ผนังเซลล์ของสาหร่ายแตกและสารภายในเซลล์สาหร่าย

ที่ปลดปล่อยออกมา  ดังน้ันองค์กรอาหารและการเกษตรของ

สหรัฐอเมริกาและองค์การอนามัยโลก จึงแนะน�าว่าการบริโภค

โปรตีนจากสาหร่ายควรค�านึงถึงข้อแนะน�าการใช้ที่ระบุในฉลาก 

(Heussner et al. 2012)

ในประ เทศสหรั ฐ -

อเมริกา มีการน�าสาหร่ายน�้า

จืด มาเพาะเลี้ยงด ้วยระบบ

มาตรฐานอุตสาหกรรม ผ่าน

กระบวนการล้าง ท�าแห้งจนเป็น

ผง โดยยังอุดมไปด้วยคุณค่าทาง

โภชนาการ อาทิ ไขมัน โปรตีน 

ใยอาหาร และสารอาหารรอง 

(micronutrients) ที่จ�าเป็นต่อ

ร่างกาย เช่น วิตามิน เกลือแร่ 

เป็นต้น ผลิตขึ้นจ�าหน่ายเพื่อใช้

เป็นส่วนผสมในอาหาร ขนมอบ 

หรืออื่นๆ ได้  
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อาหารสัตว์จากสาหร่าย

สาหร่ายส�าหรับท�าเป็นอาหารสัตว์น้ันสามารถน�ามาใช้

ทั้งเซลล์ (whole cell) หรือสารสกัดจากเซลล์ (cell extract)

การใช้สาหร่ายทั้งเซลล์มีข้อได้เปรียบคือต้นทุนต�่ากว่าและ

คุณค่าทางอาหารยังคงอยู ่ อย่างไรก็ตามควรค�านึงถึงการ

ยอมรับได้ของสัตว์แต่ละชนิด เช่น ระบบการย่อย ความน่า

รับประทาน กลิ่น และรสชาติของอาหาร เป็นต้น ในขณะที่การ

สกัด เพื่อให้ได้ โปรตีน กรดไขมัน หรือสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

นั้นย่อมมีต้นทุนท่ีสูงแต่ประสิทธิภาพการใช้งานนั้นจะตรงตาม

วัตถุประสงค์ของผู้เลี้ยง อาหารจากสาหร่ายส�าหรับสัตว์ มีดังนี้

1) ส�าหรับอาหารสัตว์น�้า

สัตว์น�้าที่บริโภคอาหารจากสาหร่าย ได้แก่ ปลากินพืช 

(herbivore fish) และช่วงระยะชีวิตเริ่มต้นของสัตว์ที่กินเนื้อ

เป็นอาหาร (carnivore) เช่น โรติเฟอร์ (เป็นกลุ่มของสัตว์ไม่มี

กระดูกสันหลัง พบได้ท้ังน�้าจืด น�้ากร่อยและน�้าเค็ม) กุ้ง หอย 

ปู เป็นต้น การให้สาหร่ายเป็นอาหารให้กับสัตว์ที่กินเนื้อนั้น มัก

จะผสมสาหร่ายกับส่วนประกอบอื่นของอาหารโดยท�าเป็นรูป

ก้อนกลมเล็กๆ หรือผง กลุ่มสาหร่ายท่ีนิยมน�าไปเป็นอาหาร

สัตว์น�้า ได้แก่ สาหร่าย Tetracelmis, Nannochloropsis, 

Phaeodactylum, Isochrysis, Haematococcus องค์-

ประกอบส�าคัญส�าหรับอาหารสัตว์น�้า ได้แก่ โปรตีนและกรด

ไขมันไม่อิ่มตัว นอกจากนี้การเลี้ยงปลากลุ่มแซลมอน ต้องการ

บริโภคสาหร่ายฮีมาโตคอกคัส เนื่องจากสารสีแอสตาแซนทิน

จากสาหร่ายนี้ท�าให้เนื้อของปลามีสีสด น่ารับประทาน

2) ส�าหรับอาหารสัตว์ปีก

ถึงแม้ว่าสาหร่ายจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาหาร

ทั่วไปส�าหรับสัตว์ปีกและสัตว์อ่ืนๆ แต่ก็มีแนวโน้มการใช้

สาหร่ายเพ่ือเป็นอาหารส�าหรับสัตว์เหล่านั้นมากขึ้น เนื่องจาก

สาหร่ายมีคุณค่าและประโยชน์ต่อสุขภาพสูง สาหร่ายท่ีใช้เป็น

อาหารสัตว์ ได้แก่ สาหร่าย Chlorella, Spirulina, Dunaliella, 

Porphyridium, Scenedesmus, Desmodesmus, Nan-

nochloropsis, Staurosira, Schizochytrium และ Oocystis  

สาหร่ายเหล่านี้มักจะผสมกับส่วนประกอบอ่ืนๆ ของอาหารโดย

ท�าเป็นรูปก้อนกลมเล็กๆ และมีความเข้มข้นของสาหร่ายถึง 10 

เปอร์เซ็นต์ จากการทดลองโดยการผสมสาหร่าย สไปรูไลนา

ปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของสูตรอาหาร พบว่าสัตว์ปีกมีการ

เจริญเติบโตดี มีสุขภาพดีและไม่มีผลเชิงลบ นอกจากนี้สัตว์ยัง

สามารถต้านโรคได้มากข้ึน มีปริมาณคลอเรสเตอรอลลดลงและ

ยังท�าให้ไข่แดงมีสีสด สารบีตา-แคโรทีนจากกลุ่มแคโรทีนอยด์

ซึ่งพบมากในสาหร่ายดูนาลิเอลลา มีความส�าคัญต่อแม่ไก่ซึ่ง

ท�าให้ไข่แดงมีสีเข้มเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

3) ส�าหรับอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

สัตว์เคี้ยวเอื้อง ได้แก่ วัว แกะ และแพะ เป็นต้น จาก

การทดลองให้สัตว์เค้ียวเอื้องบริโภคสาหร่าย พบว่าการย่อย

โปรตีนในระดับห้องปฏิบัติการนั้นให้ผลดี  และการทดลอง

ของ Lodge-Ivey, Tracey and Salazar 2014 พบว่าการย่อย

โปรตีนของวัวจากการบริโภคสาหร่ายคลอเรลลา และแนนโน-

คลอรอปซีส ด้วยเอนไซน์ในกระเพาะวัวนั้น ให้ประสิทธิภาพ

ดีเม่ือเทียบกับการย่อยโปรตีนจากถ่ัวเหลือง ขณะท่ีวัวบริโภค

สาหร่ายสไปรูไลนา จะท�าให้วัวผลิตน�้านมเพิ่มข้ึน มีปริมาณ

โปรตีนในนมเพิ่มขึ้น สัตว์อ้วนขึ้น และช่วยเพิ่มการตกไข่ ส่วน

การให้แพะและแกะกินสาหร่ายสไปรูไลนา จะท�าให้สัตว์นั้นมี

น�้าหนักตัวเพิ่มขึ้น กินอาหารได้มากขึ้น และมีผลต่อการกระตุ้น

ภูมิคุ้มกันในสัตว์ (EL-Sabagh et al. 2014; Holman, Kashani 

and Malau-Aduli 2014)

4) ส�าหรับอาหารหมู

จากการทดลองเอาสาหร่าย Desmodesmus ที่สกัด

เอาไขมันออก ผสมกับเอนไซม์โปรตีเอส และพอลิแซ็กคาไรด์ 

พบว่าหมูมีการเจริญเติบโตดีเม่ือเทียบกับอาหารชุดควบคุม 

(Ekmay et al. 2014)  และการผสมสาหร่ายกลุ่มไดอะตอม (มัก

เป็นสาหร่ายเซลล์เดียว มีรูปร่างที่แตกต่างกัน เช่น เป็นทรงกลม 

          ที่มา: Alibaba.com (2018)

ผงสาหร่ายสกัดชิโซไชเทรียม (Schizochytrium) ส�าหรับเป็น

อาหารสัตว์ ราคา 70-100 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม 
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รี หรือจาน เป็นต้น พบได้ในแหล่งน�้าทั่วไป ทั้งน�้าจืดและน�้าเค็ม 

โครงสร้างของไดอะตอมประกอบด้วยซิลิกาห่อหุ้มของเหลวใน

เซลล์) ปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของอาหาร พบว่าไม่มีผลกระทบ

หรือเป็นอันตรายต่อหมูเม่ือเทียบกับการให้หมูบริโภคถั่วเหลือง 

(Gatrell et al. 2014) การให้หมูบริโภคสาหร่ายคลอเรลลา จะ

ท�าให้หมูมีน�้าหนักมากขึ้น มีระบบการย่อยที่ดี (Yan, Lim and 

Kim 2012)

จากบทความข้างต้นจะเห็นได้ว่าสาหร่ายขนาดเล็ก

สามารถเป็นท้ังอาหารมนุษย์และสัตว์ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ

ส�าหรับนักวิทยาศาสตร์ท่ีจะได้ศึกษาระบบ กลไก การท�างาน

ขององค์ประกอบจากสารมูลค่าสูงจากสาหร่ายให้มากขึ้น

อีก และผู้บริโภคก็จะได้รับความเชื่อมั่นหลังการบริโภคว่ามี

ความปลอดภัยในสุขภาพกายและไม่มีความกังวลหลังบริโภค

ผลิตภัณฑ์สาหร่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตามการ

ผลิตเซลล์สาหร่ายหรือผลิตชีวมวลสาหร่ายให้มีปริมาณมากเพื่อ

เพียงพอต่อความต้องการ จึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย ไม่ว่าจะหาสภาวะ

ที่เหมาะสมต่อการเจริญ การเพาะเล้ียงกลางแจ้ง การเก็บเกี่ยว

เซลล์สาหร่าย และการสกัดและการท�าองค์ประกอบให้บริสุทธิ์ 

เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ทางด้านอาหาร เกษตร การแพทย์ เป็นต้น 

ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและทดลองกันต่อไป  

สาหร่ายสไปรูไลนา คลอเรลลา ดูนาลิเอลลา ฮีมาโตคอกคัส เป็นกลุ่มของแหล่งอาหารที่มีความความปลอดภัยต่อ

การบริโภคขององค์กรอาหารและการเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา

วิธีการท�าแห้งด้วยความเย็น (freeze-dried technique) เป็นวิธีการท�าให้ตัวอย่าง

แห้งโดยการระเหิด (sublimation) น�้าออกจากตัวอย่างในสภาวะท่ีเป็นน�้าแข็งในสภาพ

สุญญากาศ (น�้าแข็งระเหิดท่ีความดันเท่ากับ 4.7 มิลลิเมตรปรอทหรือต�่ากว่า) โดยตัวอย่างจะ

ท�าให้เย็นลงจนถึงจุดเยือกแข็งโดยเร็ว จนกระทั่งน�้าภายในตัวอย่างกลายเป็นน�้าแข็ง  น�้าแข็ง

เหล่านี้เมื่อได้รับความร้อนเพิ่มขึ้นและควบคุมความดันของสุญญากาศให้เหมาะสม น�้าแข็งจะ

สามารถระเหิดกลายเป็นไอน�้าได้โดยไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวก่อน
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