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บทคัดยอ
ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรคเปนสารประกอบโอลิโกแซคคาไรคชนิดหนึง่ ทีป่ ระกอบดวยน้ำตาลฟรุกโตสทีเ่ ชือ่ มตอ
กันเปนสายสั้นๆ มีคุณสมบัติเปนใยอาหารชนิดละลายน้ำที่รางกายมนุษยไมสามารถยอยได และมีคุณสมบัติเปน
พรีไบโอติก ทีส่ ามารถเปนอาหารของจุลนิ ทรียช นิดดีในลำไสของมนุษย ซึง่ สามารถแตกตัว และถูกใชในกระบวนการ
หมักดวยจุลินทรียนำไปใชไดงายกวาอินนูลินที่เปนสายยาว เนื่องจากยังไมพบการรายงานปริมาณฟรุกโตโอลิ
โกแซคคาไรคในอาหารของไทย การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ วิเคราะหหาปริมาณฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรค [FOS
ประกอบดวย 1-kestose (หรือ 1-kestotriose; GF2), nystose (1, 1-kestotetraose; GF3), และ 1F-β-fructofuranosylnystose
(1,1,1-kestopentaose; GF4)] ในตัวอยางผลิตภัณฑอาหารจำนวน 192 ตัวอยาง แบงเปน 17 ผลิตภัณฑอาหารที่เติม
อินนูลนิ และ/หรือฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรค การวิเคราะหอนิ นูลนิ และฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรค เริม่ จากการสกัดตัวอยาง
ดวยน้ำรอน แลวยอยตอดวยเอนไซมอนิ นูลเิ นส จากนัน้ นำมาวิเคราะหโดยใชเครือ่ งแกสโครมาโตกราฟ ผลการศึกษาพบวา
ผลิตภัณฑอาหารทีม่ กี ารเติมสารอาหารทัง้ สองชนิดนีใ้ น 5 อันดับแรกไดแกเครือ่ งดืม่ ตางๆ ชนิดพรอมดืม่ โยเกิรต พรอม
ดืม่ นมผง โยเกิรต ชนิดครีม และเครือ่ งดืม่ ตางๆ ชนิดผง (รอยละ 10, 10, 9, 9 และ 9 ของตัวอยางทีศ่ กึ ษา ตามลำดับ)
สำหรับผลิตภัณฑอาหารทีม่ ลี กั ษณะแหง พบปริมาณฟรุกแตนสูง (ผลรวมของอินนูลนิ และ FOS) ไดแกอนิ นูลนิ ชนิดผง
สารสกัดจากแกนตะวัน และเครือ่ งดืม่ ตางๆ ชนิดผง (85.0±8.6, 51.5±14.5 และ 24.0±19.7 กรัมตอ 100 กรัม ตามลำดับ)
ในขณะทีก่ าแฟสำเร็จรูปพรอมดืม่ พบฟรุกแตนสูง (5.2±1.7 กรัมตอ 100 กรัม) ในกลุมของอาหารที่มีลักษณะกึ่งแข็ง
กึ่งเหลวและของเหลว นอกจากนั้นยังพบปริมาณ FOS สูงในอินนูลินชนิดผง และสารสกัดจากแกนตะวันเชนกัน
(10.9±4.4 และ 18.5±8.8 กรัมตอ 100 กรัม ตามลำดับ) อาหารทีพ่ บวามีรอ ยละของ FOS เทียบกับ ฟรุกแตนมากกวา
รอยละ 20 ไดแกสารสกัดจากแกนตะวัน นมผง นมถัว่ เหลืองพรอมดืม่ และโยเกิรต พรอมดืม่ (รอยละ 40.5, 34.8, 24.2,
และ 23.4 ตามลำดับ) ผลิตภัณฑอาหารทีศ่ กึ ษาสวนใหญพบวามี FOS แบบ GF4 > GF3 > GF2 ขอมูลของ FOS ทีไ่ ดจาก
การศึกษาครัง้ นีส้ ามารถใชเปนเครือ่ งมือในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร การศึกษาทางโภชนาการ และประกอบการตัดสิน
ใจของผบู ริโภค

Abstract
Fructooligosaccharides (FOS) are one of oligosaccharides which a mixture of short-chain fructose polymers.
The recognised properties of FOS are soluble dietary fiber which cannot be digested in the small intestines and
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prebiotic for normal flora in colon. The higher solubility of FOS compared to polymeric inulin makes it more easily
available and therefore more rapidly fermentable by the microbiota in the colon. However, there are no information of
FOS in Thai foods. This study aimed to determine the Fructooligosaccharides [FOS; 1-kestose (1-kestotriose, GF2),
nystose (1, 1-kestotetraose, GF3), and 1F-β-fructofuranosylnystose (1,1,1-kestopentaose, GF4)] in 192 samples of
seventeen commercial inulin and/or FOS fortified food products. Inulin and FOS were extracted with hot water,
digested with inulinase and determined by gas chromatography. The result showed that inulin and FOS fortified food
products in five most popular were beverage with different flavours, drinking yoghurt, milk powder, cream yoghurt, and
beverage instant powder (10, 10, 9, 9 and 9% of the total number of samples, respectively). For dried food products, the
high level of fructans (inulin + FOS) in this group was found in inulin powder, Kaentawan powder and beverage instant
powder (85.0±8.6, 51.5±14.5 and 24.0±19.7 g/100g, respectively) whereas drinking coffee was found highest (5.2±1.7
g/100g) in semiliquid and liquid food products. High level of FOS also found in inulin powder and Kaentawan powder
(10.9±4.4 and 18.5±8.8 g/100g respectively). Ratio of FOS to fructans with the level more than 20% was found in
Kaentawan powder, milk powder, soybean milk and drinking yoghurt (40.5%, 34.8%, 24.2%, and 23.4%, respectively).
Most food products had proportion of GF4 > GF3 > GF2. The FOS data generated from this study can be used as a tool
for product development, nutrition education, and decision making by consumers on selected foods.
คำสำคัญ: ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรค อินนูลนิ ผลิตภัณฑอาหาร
Key words: fructooligosaccharide, inulin, commercial food products

1. บทนำ
ปจจุบนั สภาพเศรษฐกิจ และสังคมไทยโดยเฉพาะ
สังคมเมืองเปลี่ยนแปลงไป ผลิตภัณฑอาหารสำเร็จรูปมี
เพิ่มมากขึ้น และคนทั่วไปนิยมการซื้ออาหารสำเร็จรูปมา
รั บ ประทานแทนการประกอบอาหารเองในครั ว เรื อ น
อาหารสำเร็จรูปสวนใหญในหางสรรพสินคาเปนอาหาร
ประเภททอด ขนมคบเคีย้ ว หรืออาหารบรรจุกลองสำเร็จรูป
เปนตน จากที่มีการรณรงคใหรับประทานผักผลไมที่มี
ความหลากหลายเพือ่ ใหไดเสนใยอาหารทีม่ ปี ระโยชนตอ
รางกาย และสามารถสงเสริมใหระบบตางๆ ของรางกาย
เชน ระบบการยอย และดูดซึมอาหารทำงานไดดีขึ้นนั้น
กลับพบวาคนไทยมีการบริโภคผักผลไมทลี่ ดนอยลง (1) ไม
ถึง 400 กรัมตามทีม่ กี ารแนะนำไว อีกทัง้ ในวิถชี วี ติ จริงกลับ
เรงรีบจนไมสามารถรับประทานอาหารตามโภชนบัญญัติ
ได จึงอาจสงผลใหผบู ริโภคมีแนวโนมเกิดโรคไมตดิ ตอ
เรือ้ รังเพิม่ มากขึน้ เชนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรค
มะเร็งตางๆโดยเฉพาะมะเร็งลำใสใหญ (2) เปนตน นอก
จากนั้ น มี ผู บ ริ โ ภคจำนวนมากหั น มาสนใจผลิ ต ภั ณ ฑ

อาหารเสริมเพือ่ สุขภาพ เพือ่ ปองกันหรือลดความเสีย่ งตอ
โรคชนิดไมตดิ ตอเรือ้ รังดังกลาว หนึง่ ในสารทีไ่ ดรบั ความ
สนใจในการทำเปนอาหารเสริมคือ ใยอาหาร (dietary
fibre) ซึง่ มีขอ แนะนำสำหรับคนไทยวาควรไดรบั ใยอาหาร
25 กรัมตอวัน (3) อินนูลนิ และฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด
จัดเปนใยอาหารชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาเติมในผลิตภัณฑ
อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพต า งๆ เช น ผลิ ต ภั ณ ฑ น ม โยเกิ ร ต
เครือ่ งดืม่ อาหารเสริมไอศกรีมและอืน่ ๆ เปนตน
อินนูลิน (inulin) และฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด
(fructooligosaccharides) เปนสารประกอบเชิงซอนของ
คารโบไฮเดรตในกลมุ ฟรุกแตน (fructans) โดยอินนูลนิ มี
โครงสรางที่ประกอบดวยฟรุกโตสตอกันเปนสายยาว
2-60 หนวย (degree of polymerization, DP 2-60) ซึง่ อาจมี
กลูโคสเชื่อมตอที่ปลายสายดวยพันธะ β (2-1) (4) สวน
ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด หรือทีเ่ รียกกันทัว่ ไปวา เอฟโอเอส
(fructooligosaccharides, FOS) ประกอบดวยฟรุกโตสตอกัน
เปนสายยาว 2-4 หนวย (DP 2-4) เชน 1-kestose (1-kestotriose;
GF2), nystose (1, 1-kestotetraose; GF3), และ 1F-βfructofuranosylnystose (1,1,1-kestopentaose; GF4) เปนตน
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โครงสรางของฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด (8)

โดย G คือน้ำตาลกลูโคส และ F คือน้ำตาลฟรุกโตส (5) (รูป
ที่ 1) การศึกษาของ Van Loo และคณะ (6) รายงานปริมาณ
อินนูลนิ และฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดทพี่ บในปริมาณสูง
ในพืชผักชนิดหัวตางๆ ทีส่ ะสมแปง เชน หอม กระเทียม
เยรูซาเล็มอารทโิ ชค (แกนตะวัน) และชิโคลี (chicory) สวน
การศึกษาในประเทศไทยของ Judprasong และคณะ (7)
พบวาอาหารทีม่ อี นิ นูลนิ ในปริมาณสูงไดแกกระเทียมโทน
กระเทียมไทย กระเทียมจีน หัวแกนตะวัน หอมแดง และ
หัวหอม เปนตน ในขณะที่อาหารที่พบฟรุกโตโอลิโก
แซค คาไรดสงู ไดแก หัวหอม หอมแดง และหัวแกนตะวัน
โดยในป จ จุ บั น พื ช ที่ นิ ย มนำมาสกั ด อิ น นู ลิ น และ
ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด ในระดับอุตสาหกรรม คือ
หัวของชิโคลี สำหรับในตางประเทศ สวนของประเทศไทย
คือ หัวแกนตะวัน
อิ น นู ลิ น และฟรุ ก โตโอลิ โ กแซคคาไรด เ ป น
สารธรรมชาติที่เอนไซมของมนุษยไมสามารถยอยสลาย
ได เนือ่ งจากเอนไซมทใี่ ชยอ ยอาหารของมนุษยตงั้ แตปาก
กระเพาะอาหาร จนถึงลำไสเล็กมีความจำเพาะตอการยอย
สายของน้ำตาลที่เชื่อมตอกันดวย α-glucosidic bond
เทานั้น ในขณะที่สารทั้งสองนี้เชื่อมตอกันดวยพันธะ
β (2-1) ดังนั้นอินนูลินและฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด
จึงจัดเปนใยอาหารแบบละลายน้ำ (soluble dietary fiber)
ซึง่ มีผลดีตอ สุขภาพหลายประการ เชน ทำใหอจุ จาระออนนมุ
ชวยเพิม่ มวลอุจจาระ และเพิม่ ความถีใ่ นการขับถาย (9) จึง
ชวยลดการเกิดมะเร็งลำไส ชวยควบคุมน้ำหนัก ใหพลังงาน

ต่ำ ช ว ยควบคุ ม ระดั บ น้ำ ตาล และไขมั น ในเลื อ ดได
นอกจากนัน้ จุลนิ ทรียใ นลำไสใหญสามารถยอยสลายสาร
ทัง้ สอง เกิดการหมัก (fermentation) ทำใหเกิดเปนกรดแล็กติก
และกรดไขมันชนิดสายสัน้ (short chain fatty acids) ขึน้
เปนผลใหบริเวณลำไสใหญมีความเปนกรดเพิ่มมากขึ้น
ชวยใหแรธาตุเพิม่ การละลาย และดูดซึมแรธาตุโดยเฉพาะ
แคลเซี ย ม (10) และช ว ยทำให จุ ลิ น ทรี ย ช นิ ด ดี เช น
บิฟโดแบคทีเรีย (bifidobacteria) และแลกโทบาซิลัส
(lactobacillus) สามารถเจริ ญ เติ บ โตได ดี ในขณะที่
จุลินทรียที่กอโรค (pathogen microorganisms) ทนตอ
สภาวะเชนนี้ไมไดทำใหลดปริมาณลงอยางมาก ดังนั้น
อินนูลิน และฟรุกโตโอลิโกแซค คาไรดจึงจัดไดวาเปน
พรีไบโอติก (prebiotic) หรืออาหารของจุลนิ ทรียช นิดดี ดวย
คุณสมบัติและประโยชนตางๆ เหลานี้ ทำใหในปจจุบัน
อุตสาหกรรมอาหารมีการนำอินนูลิน และฟรุกโตโอลิโก
แซคคาไรด เติ ม ลงในผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารหลายๆ ชนิ ด
ุ สมบัติ
โดยสารสองชนิดนีส้ ามารถละลายน้ำไดดี และมีคณ
ทีส่ ำคัญหลายประการ ไดแกเปนสารทดแทนน้ำตาล (sugar
replacer) เนือ่ งจากรสชาติหวานคลายน้ำตาล แตไมทำให
น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น ตัวอยางอาหารที่มีการเติมสาร
เหลานีเ้ ชน ผลิตภัณฑชอ็ กโกแล็ต และลูกกวาด ใชเปนสาร
ทดแทนไขมัน (fat replacer) โดยไมทำใหเนือ้ สัมผัสอาหาร
เปลี่ยนไปจากเดิม และทำใหความรูสึกในปากเหมือน
อาหารทีม่ ไี ขมันเปนสวนประกอบหลักตัวอยางอาหารทีม่ ี
การเติมสารเหลานี้ เชนสลัดครีม ไอศกรีม โยเกิรต เปนตน

9 (n=17)

6 (n=11)

8 (n=16)

4 (n=8)

3 (n=5)

9 (n=18)

เครื่องดื่มตางๆ ชนิดผง

กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง

อาหารควบคุมน้ําหนักชนิดผง

เครื่องดื่มมอลตชนิดผง

นมผงสําหรับมารดา

นมผง

1.25 + 0.91 b
1.57 + 0.61 b
0.80 + 0.44 a
0.50 + 0.45 a
0.61 + 0.55 a
0.82 + 0.22 a

0.95 + 0.77 b 1.18 + 0.82 c
0.71 + 0.28 b 1.67 + 0.41 d
0.52 + 0.32 b 0.75 + 0.42 b
0.36 + 0.30 b 0.50 + 0.46 b
0.17 + 0.11 a 0.46 + 0.44 b
0.12 + 0.12 a 0.13 + 0.21 a

3.94 + 0.23
1.60 + 0.12
3.67 + 0.55
2.26 + 0.08

3.63 + 0.62

1.20 + 0.14

4.27 + 0.29
6.78 + 0.08

GF4
4.13 + 2.12 c
4.93 + 1.51 c

ฟรุกแตน 3
(g/100g)

1.07 + 0.35 a

1.24 + 1.09 a

1.36 + 1.19 a

2.08 + 1.09 a

3.95 + 1.14 b

3.13 + 0.65 a

6.92 + 0.98 b

8.43 + 7.19 b

12.80 + 8.00 c

18.94 + 6.67 c

Sum
10.87 + 4.39 c 85.01 + 8.62 f
18.49 + 8.79 d 51.47 + 14.51
3.39 + 2.37 b 24.00 + 19.70

ฟรุกโต-โอลิโกแซคคารไรด (FOS) (g/100 g) 1, 2
GF2
GF3
2.99 + 1.06 c 3.74 + 1.50 e
7.73 + 4.80 d 5.83 + 2.85 f

ความชื้น
(g/100 g)

34.8 c

19.0 b

21.9 b

18.1 b

23.7 b

15.2 a

12.7 a
40.5 d

รอยละของ
FOS ตอฟรุกแตน4

1

ตัวอักษรทีแ่ ตกตางกันอยใู นคอลัมนเดียวกันแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < 0.05); 2 GF2=1-kestose, GF3= nystose และ GF4 = fructosyl-nystose โดย
G = กลูโคส, F = ฟรุกโตส; 3ฟรุกแตน หมายถึงผลรวมของอินนูลนิ และฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด; 4 รอยละของ FOS ตอฟรุกแตน มีคา เทากับ Sum of FOS x 100 / ฟรุกแตน

8 (n=16)
2 (n=4)

อินนูลินชนิดผง
สารสกัดจากแกนตะวัน

กลุม

รอยละ (จํานวน)
ตัวอยาง

ตารางที่ 1 ปริมาณฟรุกแตนและฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดในตัวอยางทีม่ ลี กั ษณะแหง (กรัมตอ 100 กรัม)

  ☺  




นอกจากนั้นผลิตภัณฑอาหารยังใชสารสองชนิดนี้เปน
การเพิ่มปริมาณใยอาหาร เชนการเติมในผลิตภัณฑนม
เครือ่ งดืม่ ขนมอบ เปนตน การเติมอินนูลนิ หรือฟรุกโต
โอลิโกแซคคาไรดนั้นขึ้นอยูกับผลิตภัณฑที่ตองการเติม
โดยอินนูลินมีความหวานนอยจึงนิยมใชเปนสารทดแทน
ไขมัน สวนฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด ใหรสชาติหวานรอย
ละ 35 ของน้ำตาลทราย จึงนิยมใชเปนสารทดแทนน้ำตาล
นอกจากนั้นอินนูลิน และฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดยังมี
ความแตกตางกันทีค่ วามยาวของโมเลกุลฟรุกโตสทีต่ อ กัน
เปนสายยาวทำใหสารทัง้ สองชนิดมีคณ
ุ สมบัตแิ ตกตางกัน
โดยจุลินทรียในลำไสใหญสามารถยอยฟรุกโตโอลิโก
แซคคาไรดไดงา ยกวาอินนูลนิ ทำใหผลิตภัณฑอาหารตางๆ
ที่มุงเนนในดานอาหารของจุลินทรียชนิดดี (prebiotic)
นิยมเติมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดลงในผลิตภัณฑอาหาร
เนือ่ งจากการวิเคราะหอนิ นูลนิ และฟรุกโตโอลิโก
แซคคาไรด ไมสามารถวิเคราะหไดดวยวิธีวิเคราะหใย
อาหารทั่วไป เพราะสารสองชนิดนี้ละลายไดดีในน้ำและ
แอลกอฮอล ทำใหสูญหายไปในกระบวนการวิเคราะห
ดังนัน้ การทดสอบจึงตองใชวธิ ที มี่ คี วามจำเพาะ ซึง่ สถาบัน
โภชนาการไดทำการทดสอบสารสองชนิดนี้มาตั้งแตป
พ.ศ.2550 ในสวนของผลิตภัณฑอาหารของไทยที่มีการ
เติมอินนูลินไดมีการรายงานแลว (11) แต ยั ง ไม มี ก าร
รายงานขอมูลของฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดในผลิตภัณฑ
อาหาร ดังนั้นจึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะดำเนินการ
ศึกษาครัง้ นี้ เพือ่ ทำใหไดขอ มูลทีเ่ ปนประโยชนสำหรับผใู ช
ข อ มู ล ที่ ห ลากหลายได แ ก ผู บ ริ โ ภค นั ก วิ ท ยาศาสตร
การอาหาร บริษัทผลิตอาหาร นักโภชนาการ นักกำหนด
อาหาร เปนตน

2. วัสดุอปุ กรณและวิธกี าร
2.1 ตัวอยาง
ตัวอยางทีท่ ำการศึกษาทัง้ หมดจำนวน 192 ตัวอยาง
แบงออกเปน 17 กลมุ ไดแก กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง กาแฟ
สำเร็จรูปพรอมดื่ม โยเกิรตพรอมดื่ม โยเกิรตชนิดครีม
นมพรอมดื่ม นมผง นมผงสำหรับมารดา นมพรอมดื่ม
สำหรับมารดา สารสกัดจากแกนตะวัน นมถัว่ เหลืองพรอม
ดืม่ อินนูลนิ ชนิดผง อาหารควบคุมน้ำหนักชนิดผง อาหาร

  ☺  
ควบคุมน้ำหนักชนิดพรอมดื่ม เครื่องดื่มธัญญาหารชนิด
พรอมดืม่ เครือ่ งดืม่ มอลตชนิดผง เครือ่ งดืม่ ตางๆ ชนิดผง
และเครือ่ งดืม่ ตางๆ ชนิดพรอมดืม่ ดังแสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 1
2.2 การเตรียมตัวอยาง
ตัวอยางอาหารทีศ่ กึ ษาเปนตัวอยางทีร่ วบรวมมาจาก
งานบริการวิเคราะหสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในระหวางเดือนกันยายน 2551-กันยายน 2556 โดยคัดเลือก
ตัวอยางทีม่ กี ารเติมอินนูลนิ และ/หรือฟรุกโตโอลิโกแซค
คาไรดจากฉลากของผลิตภัณฑอาหารตางๆ
เตรียมตัวอยางที่ศึกษาทั้งหมดใหเปนเนื้อเดียวกัน
โดยขึ้นอยูกับลักษณะของตัวอยาง กรณีที่เปนตัวอยาง
ลักษณะแหงไดแก กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง นมผง นมผง
สำหรับมารดา สารสกัดจากแกนตะวัน อินนูลินชนิดผง
เครือ่ งดืม่ มอลตชนิดผง เครือ่ งดืม่ ตางๆ ชนิดผง และอาหาร
ควบคุมน้ำหนักชนิดผง ทำการเทตัวอยางแตละชุดทีเ่ ปน
ตัวอยางเดียวกันในทุกภาชนะบรรจุลงถุงขนาดใหญ ปด
ปากถุง เขยาใหเขากันประมาณ 10 นาที สำหรับตัวอยาง
กึง่ แข็งกึง่ เหลวไดแก โยเกิรต ชนิดครีม ทำการเทตัวอยางใน
ทุกภาชนะบรรจุลงในเครือ่ งปน อาหาร (Tefal® KaleoBlender,
France) ผสมใหเปนเนือ้ เดียวกัน และสำหรับตัวอยางของ
เหลว ไดแกกาแฟสำเร็จรูปพรอมดื่ม โยเกิรตพรอมดื่ม
นมพรอมดืม่ นมถัว่ เหลืองพรอมดืม่ นมพรอมดืม่ สำหรับ
มารดา อาหารควบคุมน้ำหนักชนิดพรอมดื่ม เครื่องดื่ม
ธัญญาหารชนิดพรอมดืม่ และเครือ่ งดืม่ ตางๆชนิดพรอมดืม่
เปนตน ทำการเทตัวอยางแตละชุดทีเ่ ปนตัวอยางเดียวกันใน
ทุกภาชนะบรรจุใสลงในบีกเกอรพลาสติกขนาด 5 ลิตร
และกวนผสมใหเขากัน
เก็บตัวอยางทีเ่ ตรียมเปนเนือ้ เดียวกันแตละชนิด ใส
ในขวดที่ผานการแชกรด และลางทำความสะอาดแลว
ตัวอยางแหงเก็บไวในตทู อี่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง (25+5oC) สำหรับ
ตัวอยางกึง่ แข็งกึง่ เหลว และตัวอยางเหลว นำไปแชในตแู ช
แข็งทีอ่ ณ
ุ หภูมิ –20oC จนกวาจะทำการวิเคราะหตอ ไป
2.3 การวิเคราะหหาปริมาณอินนูลิน และฟรุคโตโอลิโก
แซคคาไรค
ชั่งตัวอยางใหมีปริมาณอินนูลิน และฟรุกโตโอลิ
โกแซคคาไรดประมาณ 1 กรัม เติมน้ำรอนเพือ่ สกัดน้ำตาล
ออกมา แบงสวนหนึง่ ไปทำการเปลีย่ นรูปฟอรมของน้ำตาล



  ☺  
ใหอยใู นรูปทีส่ ามารถระเหยได (derivatisation) แลวตรวจ
วัดดวยเครื่องแกสโครมาโตกราฟ (GC 7890, Agilent®,
USA) โดยใชคอลัมน capillary aluminum-clad ทีเ่ คลือบ
ดวย 5%-phenyl-polycarboranesiloxane (HT-5, Restetk®,
USA) ความยาว 6 เมตร เสนผานศูนยกลาง (ID) 0.53
มิลลิเมตร และทำการแบงอีกสวนหนึง่ ไปยอยดวยเอนไซม
ฟรุกตาเนส (Fructanase Mixture, E-FRMXLQ, Megazyme)
ในปริมาณทีม่ ากพอ หลังจากนั้นทำการเปลี่ยนรูปฟอรม
ของน้ำตาลใหอยูในรูปที่สามารถระเหยไดเชนเดียวกัน
และทำการตรวจวัดดวยเครื่องแกสโครมาโตกราฟ (GC
6850, Agilent®, USA) โดยใชคอลัมนชนิด capillary fused
silica ที่เคลือบดวย 100% dimethylpolysiloxane (HP-1,
Agilent® J&W, USA) ซึ่งมีความยาว 30 เมตร เสนผาน
ศูนยกลาง (ID) 0.32 มิลลิเมตร
ตรวจวัดปริมาณน้ำตาลแตละชนิด ทัง้ กอน และหลัง
การยอยดวยเอนไซมดว ยเครือ่ ง GC ทีต่ รวจวัดดวย flame
ionization detector (FID) ทำการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลแต
ละชนิด (assay >99%, Sigma-Aldrich, USA) ไดแกน้ำตาล
กลูโคส (G8270) ฟรุกโตส (F0127) ซูโครส (S9378) และ
แลคโตส (61345) รวมทัง้ FOS แตละชนิด (HPLC grade,
298-64101, Wako Pure Chemical Industries, Ltd., Osaka,
Japan) ไดแก kestose (GF2), nystose (GF3), และ 1F-βfructofuranosylnystose (GF4) โดยมีน้ำตาลแรมโนส
(R3875, Sigma-Aldrich, USA) เปน Internal standard
เปรียบเทียบคา Retention time ของสารตัวอยางกับสาร
ละลายมาตรฐาน คำนวณปริมาณฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรค
แตละชนิด (GF2, GF3 และ GF4) โดยเปรียบเทียบ retention
time และพืน้ ทีใ่ ตกราฟกับสารละลายมาตรฐาน (calibration
curve) ในชวงความเขมขน 0.1-1.0 มิลลิกรัมตอลิตร
2.4 การวิเคราะหความชื้น
สำหรั บ ตั ว อย า งกึ่ ง แข็ ง กึ่ ง เหลว และของเหลว
วิเคราะหหาปริมาณความชืน้ ตามวิธี AOAC (2005) 920.115
(12) โดยชัง่ น้ำหนักตัวอยางประมาณ 1 ถึง 2 กรัม คลุกกับ
ทรายเพือ่ ชวยการกระจายความรอน นำตัวอยางไประเหย
ใหแหงโดยการระเหยน้ำบางสวนบน water bath และอบ
ใน Hot air oven (model UNE 500, Memmert GmbH &
Co. KG, Germany) ที่ อุ ณ หภู มิ 100±2oC จนน้ำ หนั ก
ตัวอยางคงที่ สำหรับตัวอยางทีม่ ลี กั ษณะแหง วิเคราะหหา

ปริมาณความชืน้ ตามวิธี AOAC (2005) 925.10 (12) โดยอบ
ตัวอยางใน Hot air oven ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 100±2oC จนน้ำหนัก
ตัวอยางคงที่ คำนวณหาปริมาณน้ำทีห่ ายไปแสดงในหนวย
กรัมตอ 100 กรัม
2.5 สถิติที่ใชในการศึกษา
สถิตทิ ใี่ ชในแตละกลมุ อาหาร แสดงเปนคาเฉลีย่ ±
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean± SD) โดยคำนวณจาก
โปรแกรม Microsoft Excel 2013 สำหรับสถิตทิ ใี่ ชในการ
ทดสอบคาเฉลีย่ ของขอมูลทีไ่ ดจากกลมุ ตัวอยางหลายกลมุ
ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variances)
แบบจำแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) หลังจากพบวา
คาเฉลีย่ อยางนอย 1 คทู แี่ ตกตางกัน ทำการทดสอบคาเฉลีย่
วาคใู ดบางทีแ่ ตกตางกันอยางมีนยั สำคัญ (p<0.05) ดวยสถิติ
Fisher’s LSD (Least Significant Difference) โดยใช
โปรแกรม SPSS for Window, Version 13.0 (SPSS, Inc.,
USA)
2.6 การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห
การศึกษาครัง้ นีม้ กี ารควบคุมคุณภาพการวิเคราะห
(In-house quality control sample) หลายชนิดไดแก การ
ศึกษาคาความถูกตอง (accuracy) โดยการหาคารอยละของ
การคืนกลับ (% recovery) ในตัวอยาง BENEO Orafti® P95
oligofructose และ BENEO Orafti® HP inulin (BENEO
Orafti®, Belgium) และศึกษาคาความแมนยำ (precision) โดย
ใช ตั ว อย า งนมผงที่ มี ก ารเติ ม อิ น นู ลิ น (Protection 3+,
Nestle®) 3 กรัมตอ 100 กรัม (QC sample) ทำการสรางคา
จากการวิเคราะห 10 ซ้ำ นำมาสรางกราฟควบคุมมาตรฐาน
(QC chart) หลังจากนั้นทำการวิเคราะหตัวอยางควบคุม
คุณภาพในทุกๆ ชุดการทดสอบตัวอยาง โดยเกณฑการยอมรับ
อยู ใ นช ว งของค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(mean±2SD)

3. ผลการวิจยั และอภิปรายผล
เนือ่ งจากการวิเคราะหปริมาณอินนูลนิ และฟรุกโต
โอลิโกแซคคาไรดไมสามารถวิเคราะหไดโดยวิธหี าปริมาณ
ใยอาหารโดยวิธปี กติ (AOAC 2005, 985.29) เพราะวาสาร
ทั้งสองชนิดนี้ละลายไดดีในแอลกอฮอลล ซึ่งสวนนี้เปน
สวนทีท่ งิ้ ไปในชวงระหวางการวิเคราะหใยอาหารโดยวิธี


ปกติ ดังนั้น Hoebregs (1997) ไดพัฒนาวิธีวิเคราะห
อินนูลนิ และฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด โดยการใชวธิ ี Ionexchange chromatography ซึง่ ตอมาหนวยงานมาตรฐาน
ทีช่ อื่ วา “AOAC” ไดจดั เปนวิธมี าตรฐาน (AOAC method
997.08, 2005) (12) เนือ่ งจากวิธนี มี้ ขี อ จำกัดทีไ่ มเหมาะสม
กับตัวอยางนม และผลิตภันฑนมเนือ่ งจากสารรบกวนทีม่ า
จากน้ำตาลแล็คโตส ในป 2000 Joye และ Hoebregs (13)ได
พัฒนาวิธวี เิ คราะหขนึ้ โดยใชเทคนิคของแกสโครมาโตรกราฟ
(gas chromatography, GC) ทีม่ คี วามเหมาะสมกับอาหาร
ทัว่ ๆ ไป ซึง่ ไดผา นการทดสอบมาแลวในรายงานการศึกษา
ของ Judprasong และคณะ (7) ดังนัน้ ในการศึกษานีจ้ งึ เลือก
ใชวิธี GC เปนเครื่องมือในการวิเคราะหอินนูลิน และ
ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด ตัวอยางลักษณะของพีค GF2,
GF3 และ GF4 ในสารมาตรฐาน ตัวอยางควบคุมคุณภาพ
และตัวอยางทดสอบ แสดงในรูปที่ 1
ตัวอยางอาหารทีศ่ กึ ษามีทงั้ เปนอาหารทีเ่ ติมอินนูลนิ
และ/หรือฟรุกโตโอลิโกแซคคารไรด และตัวอยางที่เปน
สารสกัด รวมจำนวนทั้งหมด 192 ตัวอยาง แบงไดเปน
17 ชนิดอาหารโดยผลการวิเคราะหปริมาณอินนูลิน และ
ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดในอาหารทีม่ ลี กั ษณะแหง แสดง
ในตารางที่ 1 และในตัวอยางที่มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว
และของเหลว แสดงในตารางที่ 2 โดยทัง้ สองตารางขอมูล
เรียงตามปริมาณของฟรุกแตน จากขอมูลทั้ง 2 ตาราง
พบวาอาหารที่ไดรับความนิยมในการเติมสารอาหารนั้น
มี จำนวนผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารที่ เ ติ ม อิ น นู ลิ น และ/หรื อ
ฟรุกโตโอลิโกแซคคารไรดใน 5 อันดับแรกไดแกเครือ่ งดืม่
ตางๆ ชนิดพรอมดืม่ (n=20, รอยละ 10 ของตัวอยางทีศ่ กึ ษา
ทัง้ หมด) โยเกิรต พรอมดืม่ (n=19, รอยละ 10) นมผง (n=18,
รอยละ 9) โยเกิรต ชนิดครีม (n=17, รอยละ 9) และเครือ่ ง
ดืม่ ตางๆ ชนิดผง (n=17, รอยละ 9)
สำหรับปริมาณความชืน้ ในตัวอยางทีม่ ลี กั ษณะแหง
พบวาตัวอยางมีความชืน้ ตัง้ แต 1.20 กรัมตอ 100 กรัมในตัว
อยางเครือ่ งดืม่ ตางๆ ชนิดผง ถึง 6.78 กรัมตอ 100 กรัมใน
สารสกัดจากแกนตะวัน (ตารางที่ 1) ในขณะทีต่ วั อยางทีม่ ี
ลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว และแบบเหลว พบวาตัวอยางมี
ปริมาณความชืน้ อยใู นชวง 77.57 - 89.89 กรัมตอ 100 กรัม
(ตารางที2่ )

  ☺  
3.3 รอยละของฟรุกโตโอลิโกแซคคารไรดชนิดตางๆ ใน
อาหาร
เนือ่ งจากฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดเปนโมเลกุลที่
เชื่ อ มต อ กั น ของฟรุ ก โตสเป น สายสั้ น ๆ (degree of
polymerization, DP 2-10 หนวย) ซึง่ มีความสามารถในการ
ละลายไดดกี วาอินนูลนิ ทีเ่ ปนสายยาว (DP 10-60 หนวย)
ทำให จุ ลิ น ทรี ย ใ นลำไส ใ หญ ส ามารถย อ ยฟรุ ก โตโอลิ
โกแซคคาไรดไดงายกวาอินนูลิน (19) ทำใหผลิตภัณฑ
อาหารตางๆ ที่มุงเนนในดานอาหารของจุลินทรียชนิดดี
(prebiotic) นิยมเติมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดลงใน
ผลิตภัณฑอาหาร
นอกจากการพิจารณารอยละของ FOS ตอฟรุกแตน
แลว การพิจารณา FOS ชนิดตางๆ จะทำใหเห็นไดวา
ผลิตภัณฑอาหารตางๆ มี FOS ชนิดใดในปริมาณเทาไรบาง
ผลการศึ ก ษาพบว า อาหารส ว นใหญ มี GF 4 เป น หลั ก
รองลงมาคือ GF3 และ GF2 ตามลำดับ (ตารางที่ 3) โดยอาหาร
ที่มี GF4 คอนขางมากไดแก นมผง นมพรอมดื่มสำหรับ
มารดา โยเกิรต ชนิดครีม นมผงสำหรับมารดา และโยเกิรต
พรอมดืม่ (คิดเปนรอยละ 77.1, 56.4, 49.4, 49.1 และ 42.6
ตามลำดับ) อาหารทีม่ ี GF3 คอนขางมากไดแก กาแฟสำเร็จ
รู ป พร อ มดื่ ม กาแฟปรุ ง สำเร็ จ ชนิ ด ผง และ เครื่ อ งดื่ ม
ธัญญาหารชนิดพรอมดืม่ (คิดเปนรอยละ 45.2, 42.3, 41.1
ตามลำดับ) อาหารทีม่ ี GF2 คอนขางมากไดแก นมถัว่ เหลือง
พรอมดืม่ และสารสกัดจากแกนตะวัน (คิดเปนรอยละ 48.0
และ 41.8 ตามลำดับ) รายงานการศึกษาฟรุกโตโอลิ
โกแซคคาไรดแตละชนิด (GF2 GF3 และ GF4) พบเฉพาะ
ในหัวแกนตะวันเทานั้น ซึ่ง GF2 GF3 และ GF4 ใน
สารสกัดจากแกนตะวัน (รอยละ 41.8 31.5 และ 26.7 ตาม
ลำดับ)ในการศึกษานี้มีความสอดคลองกับการศึกษาของ
Judprasong และคณะ (7) ทีพ่ บรอยละ 39.1 33.9 และ 26.9
ตามลำดับ แตมคี วามแตกตางจากการศึกษาของ Campbell
และคณะ (5) ทีร่ ายงานไวคอื รอยละ 32.8 32.9 และ 34.3
ตามลำดับ
ในปจจุบันยังไมพบการรายงานการศึกษาผลของ
ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดแตละชนิด (GF2 GF3 และ GF4)
วามีผลตอสุขภาพแตกตางกันอยางไร มีการศึกษาทางคลินกิ
ถึงประโยชนตอ สุขภาพจากการบริโภคอาหารทีเ่ ปนแหลง
ของใยอาหารอินนูลินและฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรคสูง

  ☺  
เปนประจำ ปริมาณทีใ่ ชศกึ ษาพบทีต่ งั้ แต 5 กรัมตอวันขึน้
ไป ทัง้ อินนูลนิ หรือฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรค หรือการใช
รวมกันของทัง้ สายสัน้ และสายยาว ซึง่ ขึน้ กับวัตถุประสงค
ทีต่ อ งการ เชน ประโยชนดา นบรรเทาอาการทองผูกหรือชวย

รูปที่ 1


ควบคุมระดับนาตาลในเลือด นิยมใชสายยาวอินนูลนิ สวน
ประโยชนดา น พรีไบโอติก นิยมใชโอลิโกฟรุกโตสหรือ
ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรค ในขณะที่ประโยชนดานชวย
ดูดซึมแคลเซียม นิยมใชรว มกันของสายสัน้ และสายยาว
เปนตน

ลักษณะของพีคจากเครือ่ งแกสโครมาโตกราฟข องน้ำตาลแรมโนส GF2 GF3 และ GF4 ในสารมาตรฐาน (บน)
ตัวอยางควบคุมคุณภาพ (กลาง) และตัวอยางแกนตะวันซึง่ เปนตัวอยางทดสอบ (ลาง)

9 (n=17)

10 (n=19)

7 (n=13)

10 (n=20)

6 (n=11)

1 (n=2)
2 (n=4)

กาแฟสําเร็จรูปพรอมดื่ม
นมพรอมดื่ม

โยเกิรตชนิดครีม (กรัมตอ 100g)

โยเกิรตพรอมดื่ม

เครื่องดื่มธัญญาหารชนิดพรอมดื่ม

เครื่องดื่มตางๆ ชนิดพรอมดื่ม

นมถั่วเหลืองพรอมดื่ม

อาหารควบคุมน้ําหนักชนิดพรอมดื่ม
นมพรอมดื่มสําหรับมารดา

0.57 + 0.18 c
0.35 + 0.18 b
0.32 + 0.20 b
0.60 + 0.41 c
0.06 + 0.01 a
0.06 + 0.01 a

0.24 + 0.07

83.17 + 2.63 0.16 + 0.07 c 0.17 + 0.06 c
88.64 + 1.54 0.10 + 0.07 b 0.14 + 0.10 c 0.10 + 0.05 b
89.89 + 0.04 0.10 + 0.06 b 0.10 + 0.07 b 0.11 + 0.09 b
87.52 + 0.18 0.29 + 0.20 d 0.17 + 0.14 c 0.14 + 0.07 b
89.65 + 0.07 0.02 + 0.00 a 0.02 + 0.00 a 0.02 + 0.00 a
86.81 + 2.74 0.01 + 0.00 a 0.02 + 0.01 a 0.03 + 0.01 a

Sum

0.23 + 0.05 b

GF4

77.57 + 1.00 0.06 + 0.02 b 0.06 + 0.01 b 0.11 + 0.05 b

GF3
0.46 + 0.16 c
0.55 + 0.38 c

GF2

ฟรุกโต-โอลิโกแซคคารไรด (FOS) 1(g/100 ml) 1, 2

89.57 + 1.57 0.08+ 0.04 b 0.21 + 0.04 c 0.17 + 0.08 c
87.93 + 2.49 0.16 + 0.11 c 0.19 + 0.13 c 0.20 + 0.14 c

ความชื้น
(g/100 ml)

0.64 + 0.01 a
0.46 + 0.04 a

2.53 + 0.46 b

2.54 + 1.19 b

2.79 + 1.03 b

2.78 + 1.48 b

3.13 + 0.60 b

5.22 + 1.70 d
3.87 + 2.34 c

ฟรุกแตน3
(g/100g หรือ ml)

9.8 a
12.5 b

24.2 c

13.0 b

12.4 b

23.4 c

7.4 a

8.8 a
13.3 b

รอยละของ
FOS ตอฟรุกแตน4

1

ตัวอักษรทีแ่ ตกตางกันอยใู นคอลัมนเดียวกันแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < 0.05); 2 GF2=1-kestose, GF3= nystose และ GF4 = fructosyl-nystose โดย G
= กลูโคส, F = ฟรุกโตส; 3ฟรุกแตน หมายถึงผลรวมของอินนูลนิ และฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด; 4 รอยละของ FOS ตอฟรุกแตน มีคา เทากับ Sum of FOS x 100 / ฟรุกแตน

กลุม

รอยละ
(จํานวน)
ตัวอยาง
2 (n=4)
4 (n=6)

ตารางที่ 2 ปริมาณฟรุกแตน และฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดในตัวอยางทีม่ ลี กั ษณะกึง่ แข็งกึง่ เหลว และของเหลว (กรัมตอ 100 มิลลิลติ รน้ำหนักสด)


  ☺  



  ☺  
ตารางที่ 3 รอยละของแตละ FOS ตอผลรวมของ FOS ในอาหาร
กลุม
กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง
โยเกิรตชนิดครีม
นมผง
นมผงสําหรับมารดา
สารสกัดจากแกนตะวัน
อินนูลินชนิดผง
อาหารควบคุมน้ําหนักชนิดผง
เครื่องดื่มมอลตชนิดผง
เครื่องดื่มตางๆชนิดผง
กาแฟสําเร็จรูปพรอมดื่ม
โยเกิรตพรอมดื่ม
นมพรอมดื่ม
นมพรอมดื่มสําหรับมารดา
นมถั่วเหลืองพรอมดื่ม
อาหารควบคุมน้ําหนักชนิดพรอมดื่ม
เครื่องดื่มธัญญาหารชนิดพรอมดื่ม
เครื่องดื่มตางๆชนิดพรอมดื่ม
1

รอยละของแตละ FOS ตอผลรวมของ FOS ในอาหาร
GF2/FOS
GF3/FOS
GF4/FOS
c
d
42.3
39.7 b
18.0
26.5 d
24.1 b
49.4 d
11.8 a
77.1 f
11.2 a
37.1 c
49.1 d
13.8 b
31.5 b
26.7 a
41.8 e
34.5 c
38.0 b
27.5 d
25.2 d
36.2 c
38.6 b
36.6 c
37.2 b
26.2 d
34.9 c
36.9 b
28.2 d
45.2 d
37.1 b
17.7 c
30.1 b
42.6 c
27.3 d
34.0 b
37.1 b
28.9 d
26.9 b
56.4 e
16.7 c
28.9 b
23.1 a
48.0 f
25.3 d
38.9 d
35.8 b
41.1 d
29.3 a
29.6 d
32.6 b
34.9 b
32.5 d

ตัวอักษรทีแ่ ตกตางกันอยใู นคอลัมนเดียวกันแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < 0.05)

4. สรุปผลการศึกษา
การศึกษาหาปริมาณฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดใน
อาหาร และผลิตภัณฑอาหารทีจ่ ำหนายในประเทศไทยทัง้
17 กลุมนี้เปนรายงานการศึกษาครั้งแรกของประเทศไทย
ผลการศึกษาพบวาในกลมุ อาหารทีม่ ลี กั ษณะแหงมีคา ฟรุก
แตนอยใู นชวง 3.1-85.0 กรัมตอ 100 กรัมโดยกลมุ ทีม่ ปี ริ
มาณฟรุกแตนสูงคือ อินนูลินชนิดผง สารสกัดจากแกน
ตะวันและเครือ่ งดืม่ ตางๆชนิดผง (85.0, 51.5 และ 24.0 กรัม
ตอ 100 กรัม ตามลำดับ) สวนกลมุ อาหารกึง่ แข็งกึง่ เหลวและ
ของเหลวมีคาฟรุกแตนอยูในชวง 0.6-5.2 กรัมตอ 100
มิลลิลติ รน้ำหนักสด กลมุ ทีม่ กี ารเติมฟรุกแตนมากคือ กาแฟ
สำเร็จรูปพรอมดืม่ นมพรอมดืม่ และโยเกิรต ชนิดครีม (5.2,
3.9 และ 3.1 กรัมตอ 100 มิลลิลิตรหรือกรัมน้ำหนักสด
ตามลำดับ)

ปริมาณฟรุกโตโอลิโกแซคคารไรด (FOS) ในกลมุ
อาหารทีม่ ลี กั ษณะแหงพบคา FOS อยใู นชวง 1.1-18.5 กรัม
ตอ 100 กรัม พบวามีคา FOS สูงในสารสกัดจากแกนตะวัน
อินนูลนิ ชนิดผง และกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง (18.5, 10.9
และ 4.0 กรัมตอ 100 กรัม ตามลำดับ) สวนกลมุ อาหารทีม่ ี
ลักษณะกึง่ แข็งกึง่ เหลว และของเหลว พบวามีคา FOS อยู
ในชวง 0.1-0.6 กรัมตอ 100 มิลลิลิตร กลุมอาหารที่มีคา
ฟรุกโตโอลิโกแซคคารไรดสูงในกลุมนี้คือ นมถั่วเหลือง
พรอมดืม่ โยเกิรต พรอมดืม่ และนมพรอมดืม่ (0.6 กรัมตอ
100 มิลลิลติ รทัง้ สามชนิด) โดยผลิตภัณฑอาหารสวนใหญ
มีรอ ยละของ GF4 > GF3 > GF2 ตามลำดับ ตัวอยางอาหารที่
มี GF4 คอนขางมากไดแก นมผง นมพรอมดื่มสำหรับ
มารดา โยเกิรต ชนิดครีม นมผงสำหรับมารดา และโยเกิรต
พรอมดืม่ เปนตน



5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูทำการวิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล
(ทุนสนับสนุนการทำผลงานเพื่อพัฒนางานของบุคลากร
สายสนับสนุน ป 2556) ทีใ่ หทนุ สนับสนุนการวิจยั บางสวน
และขอขอบคุณสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่
เอื้อเฟอสถานที่ เครื่องมือ สารเคมี และสิ่งอำนวยความ
สะดวกตางๆ
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